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IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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Vinaròs i Benicarló presenten les operacions
En total s’han escollit 13 projectes, sis de Vinaròs i cinc de Benicarló, a més de dos comuns entre les
dues ciutats, que es desenvoluparan al llarg del proper any una inversió de 13,7 milions d’euros que es
repartirà de forma equitativa entre els dos municipis

L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, amb
l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles,
han presentat, al Magatzem de la Mar
de Benicarló, les 13 operacions que
ja han estat aprovades dintre del pla
EDUSI. Recordem que en total suposa
una inversió de 20 milions d’euros entre
les dues localitats, amb l’objectiu que
totes dues desenvolupen estratègies
per al seu desenvolupament urbà i
sostenible.
Durant la seva intervenció l’alcalde ha
volgut destacar l’esforç dels tècnics
municipals dels dos ajuntaments,
remarcant que tot i ser uns consistoris
petits amb recursos limitats, han
realitzat un gran treball per a poder
redactar els projectes. D’altra banda,
afegia que “aquest és l’únic pla EDUSI de
tot l’Estat espanyol que es desenvolupa
entre dos municipis, Benicarló-Vinaròs,
demostrant que les dues ciutats han de
treballar en comú per al seu creixement
i no duplicar recursos”.
Pel que fa a les sis operacions
seleccionades a Vinaròs, més els dos
projectes comuns amb Benicarló,
suposaran una inversió del 68% del
pressupost de l’EDUSI, un total de 13,7
milions d’euros, que es distribuirà de
forma equitativa entre les dues ciutats.
Les operacions seleccionades han estat
les següents:

Vinaròs ciutat intel·ligent

L’objectiu és promoure l’ús de les noves tecnologies de la
informació i comunicació per a afavorir una gestió eficient i
impulsar una societat inclusiva, dinàmica i sostenible. El projecte
inclou la transformació digital de l’Ajuntament, el desplegament
de Wifi públic en tots els edificis municipals i el passeig marítim,
la telegestió de les infraestructures i serveis (enllumenat, reg
de parcs i jardins, rentapeus a les platges, qualitat de l’aire i de
l’aigua, càmeres de seguretat i de control del trànsit, etc), gestió
intel·ligent d’edificis municipals (calefacció, consum energètic,
seguretat, accessos, etc). D’altra banda, també aposta per lluitar
contra l’escletxa digital amb formació i renovació dels equips.

Estratègia conjunta de Serveis Socials

La creació d’un Laboratori Social entre les dues ciutats amb l’objectiu
dotar d'eines als dos municipis per crear un model d'atenció social
coherent, sòlid i efectiu. El laboratori inclourà una avaluació dels
serveis que s'ofereixen a les dues localitats i proposarà noves
estratègies de planificació per garantir la millor atenció possible
per a la ciutadania. La UJI a través del departament d'investigació
social serà l'encarregada de supervisar els estudis i investigacions.
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seleccionades en el marc EDUSI

Millora del turisme

Mobilitat urbana sostenible

L’ampliació del passeig Ribera de la Costa Sud fins al barranc d’Aiguadoliva
per tal de crear una via litoral que enllace amb Benicarló. El projecte suposarà
renovar els convenis actuals amb Costes per poder desenvolupar aquesta
nova via que ha de vertebrar les dues ciutats amb la resta dels municipis
costers de la Comunitat. Aquest apartat també inclou el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible per fer de Vinaròs una ciutat més eficient des del punt de
vista del transport i la mobilitat.

Convertir l’antiga Cooperativa dels Pescadors en el futur Centre d’Inspiració
Turística de Vinaròs-Maestrat, un espai que siga el quilòmetre 0 per a la
descoberta turística de la ciutat i la comarca. Aquest apartat també inclou la
creació de la passarel·la del riu Cervol, que prolongarà el passeig Fora del Forat
i la protecció del nucli històric de la ciutat, a través d’un procés participatiu
obert a la ciutadania per crear un pla que s’adapte a les necessitats reals dels
veïns.

Eficiència energètica

Rehabilitació d’àrees urbanes degradades

En aquest cas suposarà l’adequació de l’edifici del Corral del Batet situat al
passeig marítim, amb l’objectiu de rehabilitar l’immoble per donar-li un ús
sociocultural. També s’inclouran altres projectes que ja s’han desenvolupat
com la millora de la plaça de l’antic Convent de Sant Francesc o l’adequació
de la plaça Sant Antoni.

En aquest cas és vol reduir el consum
dels edificis municipals a través
d’una licitació pública innovadora
on les mateixes empreses, a partir
dels informes d’auditoria, hauran de
ser les encarregades de rebaixar el
consum de tots els edificis municipals.
Així
mateix
també
s’instal·laran
plaques fotovoltaiques al Centre del
Coneixement del Vinalab per fer un
edifici autònom.
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Agricultura habilitarà busos per assistir a la manifestació
en defensa dels cítrics a València
La Plataforma per la Dignitat del Llaurador ha convocat una nova mobilització per al 7 d'abril per continuar defensant la citricultura valenciana davant del Govern
Central i la Unió Europea.
Vinaròs s'afegirà el diumenge 7 d'abril a la nova
manifestació en defensa dels cítrics que ha
convocat la Plataforma per la Dignitat de Llaurador.
En aquesta ocasió es tracta d'una mobilització que
es farà a València de forma conjunta amb tots els
municipis que formen part de l'agrupació agrícola
per tenir més força davant de les administracions.
La marxa es farà des de l'Estació del Nord fins a
la subdelegació del Govern, en una manifestació
que pretén reunir a milers de llauradors de tota la
Comunitat.
El regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, ha explicat
,que juntament amb el Consell Agrari Local,
s'habilitaran busos gratuïts per viatjar fins a
València i facilitar la participació dels veïns. Per
disposar d'una plaça les persones interessades es
poden adreçar a la planta baixa de l'Ajuntament
per donar les seues dades personals i reservar així
un seient a l'autobús. Moliner ha comentat que

“aquest registre sobretot es farà per saber quants
busos caldrà habilitar perquè cap veí es quede
sense participar en la jornada reivindicativa del
proper 7 d'abril”.
Pel que fa als horaris es preveu que els autobusos
surtin des de Vinaròs a les 8h per arribar a València
cap a les 10:30h i participar de la manifestació
convocada a les 11h, per després emprendre el
viatge de tornada un cop finalitzada la mobilització.
El regidor insistia que cal el suport de tota la
societat per defensar la citricultura, perquè
segons afegia, “aquest sector no només afecta
als llauradors, sinó que de forma indirecta
transportistes, venedors, comerciants i fins i tot
subministradors de material agrari també es
veuen perjudicats per la crisi que pateixen els
cítrics”. En aquest sentit remarcava que cal el
suport de tota la ciutadania per tenir més força
davant de les administracions.

Agricultura anuncia que a finals de setmana començaran les feines
d'adequació del camí de Sunyer
El vial romandrà tancat al trànsit divendres 29 de març i els dies 1 i 2 d'abril.
El regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, ha
comparegut davant dels mitjans de comunicació
per informar a la ciutadania que divendres 29 de
març començen les feines de millora de l'asfalt
al camí de Sunyer. En concret les feines es faran
des de l'accés a la nova N-340 fins al camí vell
d'Alcanar, un total de 2,8 quilòmetres.
Moliner ha explicat que "divendres es tallarà
la circulació per fer les feines de fresat de la
carretera, mentre que dissabte i diumenge es
tornarà a obrir al trànsit perquè els veïns puguen
accedir a les seues finques". Per dilluns i dimarts

de la setmana vinent es tancarà de nou el pas
dels vehicles per realitzar les feines d'asfalt. El
regidor ha demanat disculpes a la ciutadania per
les molèsties que puguen ocasionar aquestes
obres, insistint que es tracta d'unes feines molt
necessàries per millorar la seguretat viària del
camí de Sunyer. Així mateix Moliner ha pregat la
col·laboració dels veïns perquè no circulen pel
vial, a no ser que siga d'extrema necessitat, per
deixar treballar els operaris amb total comoditat.
Hora de Planeta
Durant la roda de premsa Moliner també ha

anunciat que Vinaròs s'afegirà aquest diumenge
a l'Hora el Planeta que cada any convoca a nivell
mundial l'organització internacional WWF. Des
de les 20:30h fins a les 21:30h l'Ajuntament
tancarà els llums dels edificis municipals durant
una hora per afegir-se a les reivindicacions
contra el canvi climàtic.
El regidor ha animat a la ciutadania a participar
en aquest petit gest, insistint que "no només es
quede en una acció aïllada, sinó que cal prendre
consciencia per cuidar el Medi Ambient i lluitar
contra el canvi climàtic".

S’asfalta el pàrquing de la Ciutat Esportiva
Les feines responen a les demandes dels usuaris de les instal·lacions que des de feia temps reivindicaven la millora de l'accés a la zona d'estacionament.
Esta setmana la Regidoria d'Obres
i Serveis ha iniciat les feines
d'adequació de l'asfalt a la Ciutat
Esportiva. Els treballs consisteixen
en l'anivellació de l'espai de terra,
per després aplicar un reg asfàltic i
oferir així un accés més senzill per
als centenars d'usuaris que cada
setmana utilitzen les instal·lacions per
entrenar-se o jugar a futbol.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha destacat que "es tractava
d'una
important
reivindicació
dels veïns, que des de feia temps
demanaven la millora del pàrquing
per eliminar els clots que es formen
durant els dies de pluja i sobretot
un accés adequat per evitar que els
baixos dels cotxes toquen el terra".
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Aquestes feines s'executen amb una
partida de 90.000€ de fons propis
de l'Ajuntament, amb una inversió
Financerament
Sostenible.
Cal
destacar que amb aquesta quantitat
també s'han adequat els vials de la
Costa Nord i Sud, a més de la renovació
del paviment del passeig Juan de
Ribera, un cop l'empresa elèctrica
realitze les feines d'instal·lació del nou
cablejat soterrat per al futur segon
centre de salut.
Per acabar el regidor ha demanat
disculpes a la ciutadania per les
molèsties que puguen ocasionar les
obres, insistint que es tracta d'unes
feines que són molt necessàries al
municipi i suposaran una important
millora per a la seguretat viària.
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Millora de
l’asfaltat de
vials cèntrics
La regidoria d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament ha procedit esta
setmana a realitzar les feines de
millora de l'asfalt dels carrers del
centre de la localitat en els vials de
la plaça Jovellar, carrer del Quixot,
Comte de Benavent, Cervantes, Tirant
lo Blanc i l'avinguda Mediterrània.
Els treballs han consistit en el fresat
de la carretera per després aplicar
una nova capa asfáltica. S’han
destinat 60.000€ del Pla 135 de la
Diputació de Castelló per a la millora
dels vials.

Dos nous tallers de participació per avançar en el Pla de Regeneració
Urbana i Mobilitat Sostenible
La Regidoria de Govern Obert
continua avançant en la creació
del Pla de Regeneració Urbana
i Mobilitat Sostenible (PRUMS).
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 primer nou taller va tindre lloc
dissabte a les 10:30h al mercat,
amb el títol “Taller de Propostes.
Quin centre històric volem?”.
La participació estava oberta a
tota la ciutadania perquè aporte
idees i propostes de com vol
que siga el nucli de la localitat.
La segona sessió va ser 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 estava oberta
a tots els veïns perquè facen
arribar les seues idees i iniciatives
per al desenvolupament urbà de
la ciutat.
El regidor de l’àrea, Hugo
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.
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La iniciativa ‘Vinaròs Art Urbà’ implica el CRIS i el Club de la Vida
en una gran jornada artística
Usuaris del CRIS, Acemif i la Unitat de Salut Mental de l'Hospital pintaran un
gran mural en el col·legi Misericòrdia i els del Club de la Vida faran el propi en
els murs enfront del centre de la tercera edat en una jornada que es completarà
amb exhibicions, concerts i tallers
La iniciativa ‘Vinaròs Art Urbà’ que
organitza la regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Vinaròs està
preparant, en col·laboració amb la
regidoria de Política Social, una gran
jornada artística el pròxim 4 de maig
que portarà el nom de “Parets socials”,
i que implicarà sectors socials molt
diversos de la localitat. Aquest dia, a
la plaça del Hort dels Escribano i en
horari de 10 a 22 hores, els usuaris i
professors del CRIS, la Unitat de Salut
Mental de l'Hospital i l'associació
Acemif, entre altres, pintaran un gran
mural en un mur del col·legi de la
Misericòrdia, mentre que els usuaris
del Club de la Vida també decoraran
amb art urbà la paret que hi ha enfront
del centre municipal de la tercera edat.
El regidor de Cultura, Marc Albella,
el portaveu de Política Social en
absència de la regidora de l'àrea,
Hugo Romero, l'artista urbà i un

dels organitzadors de la iniciativa,
Francisco López “Chile” i l'educador
social del CRIS, Dani Torreblanca,
van presentar aquesta innovadora i
transversal jornada en la qual també
hi haurà concerts i tallers pensats
per al públic jove. Així, està prevista
la presència del raper madrileny “El
Chojin”, que realitzarà un taller per
a joves sobre composició de lletres
de rap. També acudirà a aquesta
jornada Francisco Reyes, professor
de la Universitat Complutense de
Madrid, director del programa “Ritmo
Urbano” de la2 de TVE i autor de la
primera tesi doctoral sobre Hip-hop a
Espanya. La jornada es completa amb
una exhibició de ball hip-hop, a càrrec
d'alumnes del gimnàs Gentsana,
una altra de grafitis amb estructures
desmuntables i conclourà amb un
concert de diversos grups de rap.
Cal recordar que, a més, la iniciativa

Vinaròs Art Urbà ja ha donat a
conèixer al guanyador d'aquesta
edició. Ha estat Juanjo Surace,
natural de l'Argentina i resident a
Barcelona el triat per unanimitat
del jurat. Un total de 20 propostes,
14 més que l'any passat, s'han
presentat a aquest concurs que
plasmarà un gran mural sobre una
façana de 22 metres d'altura i 20
metres d'ample en la part posterior
de l'edifici de la biblioteca pública.
A partir de mitjans d'abril es
podrà 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 municipal una
vegada aconseguit l'acord amb els
propietaris de l'immoble. L'artista
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.
Gràcies aquesta iniciativa cultural 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 del
mateix "Chile" en homenatge a Carles
Santos en la plaça Primer de Maig,
aconseguint l'objectiu de convertir
avorrits espais en autèntic art.

Vinaròs acollirà el 10 d'abril la XIV Fira Intercomarcal d'Oferta Formativa
El pròxim 10 d'abril al passeig marítim de Vinaròs
se celebrarà la XIV Fira Intercomarcal d'oferta
formativa, amb presència de 12 centres educatius
de 8 poblacions de comarques del Baix Maestrat
i el Montsià, amb l'objectiu de difondre tota
l'oferta formativa de Formació Professional i de
Batxillerat artístic de la comarca, que consta de
16 famílies professionals i 33 titulacions diferents.
La fira està organitzada pels departaments
dels instituts d'ensenyament secundari, on
s'imparteixen aquests cicles i tindrà lloc en
horari de 9.30 a 13.30 hores. No faltaran a la cita
els alumnes de 4t d'ESO dels IES de la comarca,
encara que es tracta d'una fira informativa oberta
per al públic en general. Durant la mateixa es
realitzaran tallers i activitats demostratives de
les diferents titulacions i es podrà trobar tota la
informació referent a condicions d'accés, proves
d'accés per als que no compleixen els requisits,
sortides professionals i continuïtat d'estudis.
Els cicles formatius són una bona oportunitat per
a donar una sortida laboral tant per a joves com
per a adults. Aquests cicles tenen l'avantatge

de ser eminentment pràctics, ja que els centres
estan estretament vinculats amb empreses, amb
el que augmenten les possibilitats d'inserció
laboral. Son també una manera ràpida de disposar
d'una titulació amb la qual es pot accedir a un
lloc de treball. En els últims anys, la franja d'edat
d'interessats en aquests cursos ha variat i cada
vegada hi ha més alumnes d'edat més avançada,
alguns d'ells fins i tot jubilats amb temps lliure i
ganes d'aprendre nous oficis.
De Vinaròs acudiran a la fira l'IES Leopoldo Querol
i l'IES José Vilaplana, a més del Centre d'Educació

Especial del Baix Maestrat. De Benicarló l'IES Joan
Coromines, l'IES Ramón Cid, Cented "La Salle" i el
Centre Integrat Públic de Formació Professional.
D'Alcalà de Xivert l'IES Serra d'Irta i de Sant Mateu
l'IES Maestrat. Des de Catalunya també participarà
Alcanar amb l'Institut Sòl de Riu, Sant Carles de la
Ràpita amb l'Institut Els Alfacs, La Sénia l'Institut La
Sénia i per últim Amposta amb l'Escola Agrària.
La 14ª edició d’aquesta fira es va presentar
dimecres a la biblioteca municipal per part de la
regidora d'Educació, Begoña López, acompanyada
pels representants dels instituts de la comarca.

S'obre el concurs per a l'elecció del cartell anunciador de la Fira i Festes

Fins al 3 de maig es podran presentar les propostes i la guanyadora s'endurà un premi de 1.000€, a més de ser el cartell anunciador de les festes d'inici de l'estiu.
La regidoria de Festes, encapçalada per Marc
Albella, ha obert el termini per a escollir el cartell
anunciador de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant
Pere 2019. Es tracta d'un concurs obert a tota la
ciutadania en general que podrà aportar imatges,
muntatges digitals o fins i tot dibuixos, sempre i
quan tinguen alguna relació amb les festes, per tal
de promocionar-les.
Les propostes es podran presentar fins al 3 de
6

maig a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà,
acompanyades d'un sobre tancat amb el lema de
la creació i les dades personals del participant.
Per la seva banda, un jurat format pels membres
del Consell de Festes, fotògrafs, dissenyadors
i il·lustradors, entre altres professionals, serà
l'encarregat de valorar totes les imatges
presentades per escollir una guanyadora.
El regidor Albella ha destacat que "aquest concurs

té com a objectiu fer unes festes més properes
a la ciutadania, donant l'oportunitat de poder
participar de forma activa en el disseny del cartell
anunciador". En aquest sentit, ha animat als veïns a
presentar propostes, recordant que es tracta d'un
certamen obert i totalment lliure.
Per més informació poden consultar totes les bases
del concurs al web de l'Ajuntament de Vinaròs i a
les xarxes socials.
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Vinaròs participa en el Saló del Turisme B-TRAVEL de Barcelona
La regidoria de Turisme promociona el municipi, amb tots els seus atractius patrimonials, gastronòmics i
festius en una de les mostres més importants de l'Estat espanyol
Del 22 al 24 de març, Vinaròs ha estat present al Saló
del Turisme B-TRAVEL per donar a conèixer tots els
encants que pot oferir el municipi, des de la millor
gastronomia marinera, fins a cales paradisíaques,
rutes senderistes per als visitants que prefereixen
gaudir de la natura o festes tan destacades com la
Setmana Santa.
A la jornada inaugural ha assistit la consellera
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Àngels Chacón, acompanyada del
director general de Turisme, Octavi Bono; el regidor
de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona,
Agustí Colom; així com del Director General de la
Fira, Constantí Serrallonga i el President del Comitè
Organitzador de B-TRAVEL Jordi Clos.
Els tècnics de Turisme de Vinaròs han estat els
encarregats de promocionar la ciutat davant del
públic català, un dels visitants que més viatja fins al
nostre municipi per gaudir d'unes bones vacances

o d'una escapada de cap de setmana, gràcies als
molts al·licients que ofereix la ciutat, com bona la
cuina o un centre urbà amb comerços i patrimoni
històric.
Durant l'estada al recinte de Montjuïc s’han
repartit catàlegs sobre el turisme familiar, platges
i gastronomia de cara a la campanya estiuenca,
així també com díptics amb informació de les
escapades de cap de setmana que es poden fer
a Vinaròs aprofitant el bon temps. També s’ha fet
especial menció de la Setmana Santa, una festa
declarada d'interès turístic autonòmic, on sobretot
destaquen les processons de Dijous i Divendres
Sant, les més participatives de la província.
La fira també ha comptat amb la presència dels
principals turoperadors perquè els municipis
es puguen posar en contacte per oferir nous
productes i paquets vacacionals. Des de Turisme
Vinaròs s'aprofitarà per contactar amb ells i mostrar

les gran possibilitats turístiques que ofereix el
municipi, tant per al públic nacional com per a
l'estranger.
Vinaròs ha participat en un dels salons turístics
més importants de l'Estat espanyol, B-TRAVEL, on
han assistit milers de persones que s'aproparan
per conéixer els millors destins vacacionals per
gaudir d'experiències úniques, i on Vinaròs ha estat
present per mostrar tots els encants que pot oferir
la ciutat per passar unes vacances irrepetibles.

Vinaròs acollirà el taller "Gestió integrada
de plagues i bones pràctiques agràries"
La formació es farà el dijous 4 d'abril a la Biblioteca Municipal, les inscripcions són gratuïtes i es
podran realitzar fins al proper 1 d'abril.
Cooperatives Agro-alimentàries, amb la
col·laboració de la Regidoria d'Agricultura i
del Consell Agrari Local, ha programat per al
mes d'abril la jornada de "Gestió integrada de
plagues i bones pràctiques agràries". L'objectiu
és assessorar als agricultors perquè realitzen
un ús més eficient i sostenible dels productes
fitosanitaris a l'hora de controlar les possibles
plagues.
El regidor de l'àrea, Jordi Moliner, ha indicat que
"és molt important protegir els cultius, però
s'ha de fer de forma correcta per evitar que un
excés dels productes fitosanitaris pugue acabar
malmetent la pròpia collita o altres espècies
animals". En aquest sentit, ha explicat que el
taller que es farà el proper dijous 4 d'abril té

l'objectiu d'informar i assessorar als llauradors
com realitzar una gestió més eficient i sostenible
d'aquests productes.
La jornada es farà a la Biblioteca Municipal a
partir de les 17h amb la xerrada "Control de
cotonet de les Valls i trip de l'orquídia" que
impartirà el doctor i investigador Alejandro
Tena, mentre que a les 18:30h l'enginyer tècnic
agrícola César Roures oferirà la ponència
"Higiene i bones pràctiques en la producció
primària".
L'assistència serà totalment gratuïta, però abans
caldrà realitzar una inscripció prèvia, fins a l'1
d'abril, al correu electrònic pgcifre@gmail.com
o trucant al telèfon 964 45 15 57. Les places són
limitades.

Reservas • 638 820 851
CADA 4 PERSONAS nos hacemos
cargo del TAXI de vuelta a casa (sólo Vinaròs)

es
Si vien l primer
e
zado
disfra ata gratis
cub

32

€

Precio/Persona
IVA Incluido

Sábado

6 abril
Menú maridaje con vinos de la Bodega Celler Batea

Música
Los80
Dj Agustí
Rubert

1

2

Langostino en tempura de cava y
Tataki de atún rojo
mostaza con barbacoa japonesa
con yema de huevo madurada,
Maridado con vino Naturalis mer Blanc cebolla caramelizada y tomates cherry
Maridado con vino Valmajor Rosat
Carrilleras deshuesadas
a baja temperatura con
Timbal de cordero Kahu
boniato y falso cus-cus de verduras
con sémola de trigo aromatizado
Maridado con vino Tipicitat
Maridado con vino Natural mel Criança

3

5

Steak tartar de vacuno
con pan de cristal
Maridado con vino Primicia Criança

4

6

Postre

Barquillos borrachos con
café, mascarpone y cacao
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El Mercat Municipal acollirà una nova edició de Tast del
Territori a partir del 10 d'abril
La gastronomia tornarà a ser protagonista
al Mercat Municipal amb una nova edició
del Tast del Territori. Recordem que aquesta
iniciativa va néixer amb la col·laboració
de la Regidora de Comerç i Turisme,
amb l'Associació de Venedors del Mercat
Municipal, amb voluntat de donar a conèixer
els productes de proximitat que s'elaboren a
les nostres comarques.
El regidor de l'àrea, Domènec Fontanet, ha
insistit que "ha sigut una de les propostes
que s'ha posat en marxa al llarg de la
legislatura, d'una banda per potenciar els
productes del territori, així com els magnífics
cuiners que tenim a les nostres comarques,
mentre d'altra banda també ha sigut un
al·licient més per ajudar a dinamitzar el
Mercat Municipal".
Fontanet també ha fet una valoració molt
positiva de les edicions anteriors, destacant

que cada any augmenta més el número de
veïns i turistes que s'apropen fins a l'espai
gastronòmic per descobrir la gran qualitat
dels productes de proximitat, que recordem
es poden trobar a les paradetes del Mercat
Municipal.
La Galera i la Carxofa encetaran la nova
temporada
Per la seva banda, el coordinador de Tast
del Territori, Txema Grau, ha assenyalat
que la primera cita serà el 10 d'abril, a les
18:30h, amb la demostració gastronòmica
de la Galera i Carxofa a càrrec del xef del
restaurant Hotel Teruel, Roberto Belmonte.
Per assistir abans caldrà adquirir el tiquet
de participació al bar "Lo Típic" del Mercat
Municipal o directament al web www.
evadirte.com per només 3€, que s'inclou un
petit tast del producte.

Domènec Fontanet anuncia la seva retirada de la política
El regidor de Compromís, Domènec Fontanet,
responsable actual de les àrees de Turisme i Comerç,
va anunciar dimecres en una roda de premsa el
mercat municipal la seva retirada de la política local
una vegada concloga aquesta legislatura. Fontanet
va recordar que va entrar en política l'any 2004
de la mà d'Ignasi Gelabert formant part del Bloc
Nacionalista Valencià. “Des de llavors he recorregut
un camí que ha estat ple d'experiències de tota
mena, bones i també dolentes”, va assenyalar. La
primera legislatura en què va encapçalar la llista
del Bloc va ser en 2007, any en què en les eleccions
el partit va obtenir a Vinaròs 819 vots, sent escollit
regidor del consistori. L’any 2011 va encapçalar de

nou la candidatura, obtenint 1.149 vots i 2 regidors.
En aquesta última legislatura, amb Compromís
es van obtenir 1.153 vots i també 2 regidors.
“En tot aquest temps hem intentat donar suport
totes les iniciatives bones per al poble de Vinaròs
vinguessin d'on vinguessin. La meva voluntat en
totes les meves decisions ha estat sempre ajudar
i buscar el sentit comú”, va explicar, concloent que
“han estat 19 anys de la meva vida dedicats a la
política i vull acomiadar-me i donar les gràcies a
tota la gent que ha confiat en aquest projecte i en
la meva persona”. Fontanet va assenyalar que ara “és
el moment de gaudir amb la família i dedicar més
temps al meu negoci.

El PP de Vinaròs vuelve a reclamar “una solución urgente
a los graves problemas del Hospital de Vinaròs”
El portavoz del PP de Vinaròs y candidato a la
Alcaldía, Juan Amat, ha vuelto a hacer énfasis
en la situación del Hospital. “Es indiscutible
que la situación que se vive en el Hospital
Comarcal de Vinaròs no puede ser considerada
normal”, señala Amat, para quien “se requieren
soluciones urgentes a las listas de espera
existentes de más de un año en especialidades
como cardiología o neumología o que alcanzan
los nueve meses en dermatología”.
El candidato popular considera que “el
gobierno de la Generalitat Valenciana no está
demostrando tener la sensibilidad suficiente

para presentar soluciones a una de las
principales problemáticas que tenemos en
nuestra comarca, pero también nos preocupa
el silencio del gobierno local de Som Vinaròs,
PSPV-PSOE y Compromís que son incapaces de
alzar la voz ante una situación que desde hace
muchos meses es muy grave”.
Amat también ha reseñado que “si el gobierno
de la Generalitat no aporta soluciones tendría
que tener una reivindicación contundente
por parte del gobierno municipal, pero
lamentablemente, eso a día de hoy no se está
dando”.

Esquerra Republicana de Vinaròs demana “respecte cap als veritables
impulsors” del nou Centre Ocupacional al Baix Maestrat
Esquerra Republicana de Vinaròs ha lamentat que
“Podem ha inclòs al seu programa fites que han
aconseguit altres persones”, en referència al nou
Centre Ocupacional que en plenari va ser votat al
mes de febrer.
8

“Des d'ESQUERRA REPUBLICANA de Vinaròs(Acord
Ciutadà) demanem que es respecte a aquells que
veritablement han lluitat i patit per aconseguir que
el nou Centre Ocupacional del Baix Maestrat puga
ser una realitat. Ens referim als pares i mares,familiars

i col.laboradors que estan al darrere de les
associacions COCEMFE, CREIXEM, FENÒMENS,...
Quan un partit fa això, patrimonialitzar l'esforç que
no és d'ell, està faltant al respecte a la societat”,
assenyala en un comunicat.

30 març de 2019

ACTUALITAT

Lluis Gandia, candidato número 2 del PP al Senado
y Carla Miralles, número 8 a Les Corts
El Partido Popular de Castellón ha dado a
conocer la lista de candidatos al Senado,
siendo la número uno Salomé Pradas,
mientras que en el número 2 ha sido
escogido el vinarocense Lluis Gandia
y en tercer lugar Vicente Martínez. Las
listas al Senado, además, cuentan como
suplentes a Jaume Llorens y Marta
Barelles, Noelia Cebrián y Carlos Del Rio,
José María Andrés y Asun Queralt.
Por otro lado, el Comité Electoral

del Partido Popular de la Comunitat
Valenciana (PPCV), ha aprobado las listas
con las que los populares concurrirán
en las tres provincias en las próximas
Elecciones Autonómicas que se
celebrarán el 28 de abril. La vinarocense
Carla Miralles es candidata y está en el
número 8 de una lista encabezada en
sus tres primeros puestos por Miguel
Barrachina, Luis Martínez y Miguel
Ibáñez.

Els Socialistes de Vinaròs presenten la seua candidatura
de cara a les eleccions municipals
Carmen Morellà I José Chaler, número 4 i 5 respectivament, són les noves
incorporacions i repeteixen a la llista els 4 regidors actuals del parti
Els Socialistes de Vinaròs, reunits
en assemblea general, han donat
el vistiplau a la llista electoral de les
municipals del 26 de maig.
La llista electoral, és paritària i
cremallera, la encapçala Guillem
Alsina Gilabert i incorpora a 6
noves cares noves, entre les quals
destaquen 4 dones (Carmen Morellà,
M Angeles Bofill, Aroa Guadix i Miriam
Santos) i 2 homes (José Chaler i Jose
Manuel Atencia)
Carmen Morellà, nova número 4
de la candidatura és enginyera
tècnica agrícola, directora tècnica i
responsable de qualitat del Consell
Regulador de la DOP (Denominació
Orgien Protegida) de la carxofa de
Benicarló. Actualment, també és
responsable externa del contracte de
neteja viària i recollida de residus de

la ciutat de Vinaròs, amb l’experiència
que això comporta. Lloc de treball,
aquest últim, que abandonarà en el
moment d’incorporar-se a la nova
corporació municipal per evitar
incompatibilitats.
D’altra banda, Jose Chaler, nou
número 5 de la candidatura, és
arquitecte tècnic i té experiència
en la mediació civil i mercantil.
Actualment, Chaler, també és
membre del Consell Municipal
d’Esports.
Així mateix, els actuals regidors amb
responsabilitat de govern, Maria
Cano, regidora d’Hisenda, Ocupació
i Indústria, Marc Albella, regidor de
Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
i Begoña López, regidora d’Esports
i Educació, repeteixen candidatura
en els llocs 2, 3 i 6 respectivament.

La resta d’apostes socialistes fins a
la majoria absoluta són Fernando
Juan Boix, amb el número 7, Amàlia
Cabos, amb el número 8, Eduardo
Barberà, actual secretari general amb
el número 9 i Mari Ángeles Bofill i
Luis Sánchez amb els números 10 i
11 respectivament.
D’aquesta manera, la llista al
completa dels Socialistes de Vinaròs,
és la següent:
1- Guillem Alsina
2- Maria Cano
3- Marc Albella
4- Carmen Morellà
5- José Chaler

6- Begoña López
7- Fernando Juan Boix
8- Amàlia Cabos
9- Eduardo Barberà
10- Mari Ángeles Bofill
11- Luis Sánchez
12- Sefa Miralles
13- Jose Atencia/
14- Angela Caballer
15- Oscar Català/
16- Aroa Guadix
17- Jordi Martí
18- Luisa Falcó
19- Sebastian Palacios
20- Miriam Santos
21- Agustí Guimerà (president de
l’agrupació)

Esquerra Republicana de Vinaròs demana que s'instal.len més contenidors
grocs de plàstics per facilitar un reciclatge des de les mateixes cases
Esquerra Republicana de Vinaròs juntament amb
membres de Els Verds ha sol.licitat per registre
d'entrada l'augment dels contenidors per a plàstics
a les diferents illes de contenidors que tenim al
poble.
Després de l'estudi que han fet les dues formacions,
basades en un treball de camp així com les queixes
veïnals, demanen que haja igualtat en número de
contenidors per a plàstics i de matèria orgànica
així com paper. La inexistència de contenidors per
a plàstics porta a que la ciutadania llença el fem,
siga el siga, als de matèria orgànica.
Segons Lluís Batalla, regidor d'Esquerra
Republicana dins del grup municipal Acord Ciutadà

“un govern sensible amb el Medi Ambient ha de
posar els mitjans per a que la gent pugui reciclar.”
En aquest estudi s'ha observat que no totes les
illes de contenidors permeten que es puga fer
efectiu el reciclatge. Des de la formació d'Esquerra
Republicana es lamenta que amb els diners
que recapta l'empresa concessionària amb la
contribució anual de tot el poble, no invertisca per
facilitar el reciclatge des de les mateixes cases del
veïnat. “Tenim representant del govern municipal
al Consorci de residus de Zona i sabem que durant
els darrers quatre anys les queixes han estat
poques”, segons Batalla,”i l'empresa segueix fent
un descomptes ridículs per recollides de material

no habitual”.
A l'agenda d'Esquerra Republicana de Vinaròs s'ha
posat com a reivindicació per als propers quatre
anys que el descompte que practica l'empresa
no sigue aquell que a esta li interessa,és a dir, el
mínim, i que s'enfoque mirant el benefici dels
nostres fills i filles, i de tots nosaltres, de cara al
futur. El descompte major ha de ser en plàstics que
és el verdader problema a que ens enfrontem
Lluís Batalla ha lamentat que en aquests darrers
quatre anys , el govern municipal dels Consells i la
Participació, no ha volgut constituir el Consell de
Medi Ambient. “És ben senzill: no els interessa”

Dos afiliados de Ciudadanos Vinaròs, candidatos al Congreso y la Generalitat
Los afiliados de la Agrupación de Ciudadanos
Vinaròs, Carmen Rubio Lázaro y Regis Díez Navarro,
han sido escogidos candidatos del partido al

Congreso de los Diputados y la Generalitat
Valenciana respectivamente. Ciudadanos Vinaròs
ha dado la enhorabuena a ambos candidatos y ha

señalado que en los próximos días dará a conocer
la lista con la que concurrirán a las elecciones
municipales.
9
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Esquerra Republicana de Vinaròs (ACORD) demana al govern municipal
retirar de la web de l’Ajuntament “les promeses incomplides en Participació”
Esquerra Republicana de Vinaròs (ACORD) ha
convidat al govern municipal a “que retire les
falses promeses de Participació de la pàgina
web de l'Ajuntament”. “Hem observat des de fa
mesos com a estes pàgines web estan penjades
propostes i promeses electorals que porten temps
en via morta i que l'equip de govern manté per
tal d'oferir una realitat que a Vinaròs no existeix,
per tal d'enganyar als possibles nous votants”, ha
indicat Lluis Batalla, per a qui “no s'entèn, si no és
des de l'engany, com es manté en gran logo del
consell de barri que mai s'ha engegat de debó; el
plenari ciutadà, que fa 3 anys que no es convoca o

el capítol de pressupostos participatius, si aquest
any ni s'han convocat, adduint ajustament
pressupostari”.
El greu, segons la formació, “és que qui ho ha
fet, ha estat el gran valedor de la Participació”.
Esquerra Republicana de Vinaròs assenyala
també que “encara esperem el nou Reglament
de Participació Ciutadana que es va prometre,
o notícies del Defensor del Poble que
nosaltres vam promoure, o del Consell de
Joventut, i també que algú ens conteste per la
nostra proposta de fer una Audiència pública on
s'explique punt per punt al poble els Pressupostos

Municipals”.
“Esperar per esperar, esperem que el PSOE i els
seus regidors compareguen anualment per donar
explicacions de les seues respectives regidories,
tal com van prometre a 2015.No ho han fet. Hi
ha Consells sectorials que en 4 anys o no s'han
convocat o s'han convocat per qüestions molt
puntuals.
Van fer unes promeses com a partit, van fer unes
promeses en un pacte de govern. Ara mateix tot
està en via morta. Demanem per favor que la befa
al votant que sí creu acaba i que els retiren de la
pagina web”, conclou.

Mulet denuncia el mal funcionament dels trens de Mitja Distància amb el Maestrat
Compromis ha denunciat que lluny de millorar la
situació en els trens que comuniquen el Maestrat
amb Castelló i València va de mal en pitjor. Renfe
ha optat per utilitzar combois de la sèrie 447,
habitualment utilitzats per rodalies, per cobrir
llargs trajectes des de Tortosa i la comarca del
Maestrat fins a València. El motiu pel qual no
s'utilitzen les 470 és perquè els maquinistes es
neguen a conduir-les. Això, segons han dit des de
la formació, afecta tant als regionals de Tortosa/
Barcelona com als d'Alacant, Albacete i Alcázar de
San Juan. El passat 24 de març a la nit, una avaria
que va deixar sense tensió totes les vies de l'estació
d'Orpesa va deixar retards en diversos combois
i un d'ells va estar durant més d'una hora parat

deixant als usuaris sense llum i sense informació.
"Als abusius preus i mal servei que fa viatjar a molta
gent de peu, se sumen els retards lamentablement
massa habituals i la desinformació als usuaris
i les famílies dels que tenen un familiar en
aquests trens a les fosques en alguna estació",
ha denunciat el portaveu de Compromís al Senat
durant la present legislatura, Carles Mulet. El
representant valencià ha recordat les denúncies
constants dels usuaris i les reivindicacions,
sol·licituds d'informes i preguntes plantejades per
la coalició a representants del Govern espanyol
com a conseqüència del nefast servei que s'està
prestant als usuaris del servei.
El senador ha reiterat al Govern la necessitat

d'invertir en nous combois, adaptar estacions i
executar d'una vegada la transferència del servei
cap a l'administració valenciana.

La propuesta de ordenación urbana del puerto de Vinaròs,
a punto según la empresa encargada del proyecto
El proyecto para el nuevo acceso a Morella por la N-232 (tramo Masía de Torreta-Morella Sur) verá también la luz en breve
La redacción de las propuestas de ordenación
urbana de las infraestructuras portuarias de
Vinaròs y Burriana, pertenecientes a la Generalitat
Valenciana, finalizará a mediados de abril,
cumpliendo así los plazos previstos. Lo han
confirmado fuentes de la empresa encargada de
redactar el estudio, la ingeniería valenciana Vielca
Ingenieros, que lleva trabajando en él más de diez
meses.
Se trata en ambos casos de los 'Proyectos PuertoCiudad', consistentes en la regeneración de los
frentes marítimos, en particular los portuarios, que
propiciará una mejora de la imagen de estas dos
ciudades frente al mar, y el uso y disfrute de las
mismas por parte de ciudadanos y turistas.
Tal y como explica Vicente Candela, director de
Vielca Ingenieros, el documento que están a punto
de completar "regulará los usos y accesos de estos
nuevos espacios, mejorando los modelos actuales
y potenciando una mayor inserción de los mismos
en el tejido urbano. Nuestro trabajo consiste en
aportar una serie de alternativas de ordenación
para la conexión del puerto con la ciudad. Por
eso hemos implicado a los departamentos de
Urbanismo y Arquitectura, además lógicamente
de los especialistas en Instalaciones Portuarias".
Para llevar a cabo este trabajo ha sido necesaria la
colaboración entre las distintas administraciones
implicadas. Se trata de un documento informativo
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en el que se apoyará la redacción de documentos
posteriores.
Conexión con la ciudad
La elaboración de las propuestas de ordenación
urbana para el ámbito portuario de Vinaròs y se
ha basado en el análisis de la relación con sus
entornos próximos. Esto, según la empresa, ha
permitido identificar las necesidades y alternativas
concretas de las actuaciones que deben llevarse a
cabo para una correcta conexión puerto-ciudad,
compatible a su vez con el buen funcionamiento
de los usos portuarios.
En el caso de Vinaròs, la nueva ordenación
permitirá crear nuevas zonas de uso terciario o
equipamientos para ponerlas a disposición de los
ciudadanos, lo que supondrá una revitalización
del área portuaria y permitirá a la población contar
con un nuevo espacio de ocio abierto al mar.
La propuesta contempla la posibilidad de dar
continuidad al paseo y convertir el puerto en una
zona atractiva, es decir, rematar el Paseo Marítimo
en el encuentro de la playa con el dique norte
del puerto. Entre los objetivos definidos en la
propuesta figura la construcción de nuevas zonas
verdes y espacios libres públicos, la mejora de la
calidad ambiental de todas las instalaciones y
la construcción de infraestructuras sociales que
contribuyan al desarrollo urbano. Se propone

asimismo desarrollar instalaciones comerciales
y de ocio, que conviertan al puerto en un foco
de atracción urbano próximo al centro de la
población.
Según Candela, "la idea es convertir el puerto de
Vinaròs en uno de los puertos cabecera del sistema
portuario valenciano, polivalente, capaz de
absorber las necesidades estructurales portuarias
en el marco del desarrollo sostenible establecido,
elevar el nivel de calidad de las instalaciones,
asegurar el cumplimiento de las necesidades
medioambientales actuales y favorecer la
integración del puerto con la ciudad".
El nuevo acceso a Morella, más cerca
Por otro lado, Vielca Ingenieros ha informado
que trabaja en la redacción del proyecto de la
N-232 entre la Masía de la Torreta y Morella-Sur
desde hace medio año y, según su responsable,
Vicente Candela, estará listo en breve. El trabajo
fue adjudicado el 7 de septiembre de 2018, tiene
un plazo de ejecución de un año y está en fase de
redacción del proyecto de trazado y estudio de
impacto ambiental.
Son un total de 5 kilómetros con un carril por
sentido que enlazan con las obras del tramo
anterior que se está ejecutando actualmente.
Una vez aprobado el proyecto, el Ministerio de
Fomento podrá licitar por fin su construcción,
concluyendo todo el vial hasta Morella.
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Primera trobada de la familia Fábrega (els Caragolins). celebrada aquest dissabte 23 de març al Club de Tennis Vinaròs, coordinada per Carmen, Bárbara i Agustín Fábrega.

L'hort escolar del CEIP
Assumpció ja és una
realitat i fins i tot ja
dóna el seus fruits:
maduixes. Els alumnes
d'Infantil han collit les
primeres madueixes, i
és que estan treballant
el projecte de la
maduixera. E.Fonollosa

La Colla Gegantera de la Llagosta organitzà el passat 24
de març la seua desena trobada gegantera. El Tio Gori, la
Tia Caballera, els gegantons i alguns nanos no s'ho van
voler perdre i els van acompanyar gaudint d'una jornada
gegantera molt festiva i bonica. A més a més, entre les
colles participants i l'amfitriona, ens vam fer intercanvi
d'insignies representatives de cada colla.

Hace unos días Mari Carmen fue invitada a Sevilla al programa “Yo soy del sur”,
presentado por María del Monte. Su hija Laura escribió una carta ya que su madre es fan
del programa y ese día le dieron una sorpresa . Fue un día que nunca olvidará.

Ara, els tornarem a veure en la nostra trobada on la colla
gegantera de la Llagosta té moltes ganes de participar. Us
esperem companys! Gaudirem d'un 75é aniversari molt
festiu.
11

30 març de 2019

SOCIETAT

“Les Camaraes” al “Pregó” de Castelló

Salvador Quinzá Macip

Nuevamente nuestra ciudad de Vinaròs, ha
tenido una importante participación en las
fiestas de la magdalena de Castelló. Nuestro
“Grup Folkloric Les camaraes” han dejado un
grato recuerdo en el “Pregó” recorriendo las
calles de la capital el pasado sábado día 23

del presente mes en esta celebración.
En Castelló ya nos conocen y saben aceptar y
valorar nuestros cantes, música y bailes que
desfilando por sus calles nos interpretaron.
Como siempre, han dejado muy arriba el
pabellón de nuestra ciudad de Vinaròs, y así

se espera siga a través de los próximos años.
En la próxima semana, les realizaremos
una “entrevista a fondo”, donde nos
presentarán a su nueva “Junta directiva”
y nos contarán sus proyectos y próximas
actuaciones.

El passat dissabte 23 de març el primer tinent d'alcalde i candidat a l'alcaldia, Guillem Alsina, i el regidor de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut, Marc Albella, van
desplaçar-se a Castelló per representar a la ciutat de Vinaròs en el pregó de la Magdalena. Un acte que va contar amb la presèncis de Les Camaraes de Vinaròs i
de les representants de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018.

12

30 març de 2019

SOCIETAT

Rescatan en Vinaròs a un vecino de Ulldecona cuyo barco quedó averiado
Salvamento Marítimo de Castelló
remolcó el jueves 21 de marzo
por la mañana hasta el puerto de
Vinaròs un barco velero de 7 metros
que se hallaba en aguas del distrito
marítimo de Vinaròs tras haber
estado unos días incomunicado
debido al fallo del motor y el sistema
eléctrico de la embarcación. El
tripulante era un hombre vecino de
la localidad de Ulldecona (Tarragona)
de 28 años que había salido de Calpe
el pasado sábado. Tras estas averías
y el hecho de haberse quedado
sin batería en el teléfono móvil, la

embarcación quedó navegando
sin rumbo en aguas de la costa
castellonense. La familia dio aviso
el domingo de su falta e indicó que
podría encontrase en aguas cercanas
a las Islas Columbretes. Por ello,
Salvamento Marítimo movilizó un
helicóptero y una embarcación en
esta zona, aunque no fue divisado.
El jueves a primera hora de la
mañana la embarcación fue avistada
por barcos pesqueros de Vinaròs,
que han dado aviso a Salvamento
Marítimo y la embarcación Achemar
de Salvamento Marítimo lo remolcó

hasta el puerto de la capital del
Baix Maestrat, donde también han
acudido una ambulancia y la Guardia
Civil. El tripulante se encontraba en

buen estado de salud a pesar de
haber estado unos días sin haber
comido.

Cofradía Portantes Virgen de los Dolores

Aviso:
Se comunica a las y los cofrades que el próximo día 3 de abril, a
las 21.00 H., se celebrará la Junta General Ordinaria de la Cofradía
en el salón parroquial de la Iglesia Santa Magdalena. Debido a la
importancia del orden del día, se ruega puntualidad y máxima
asistencia.
Así mismo, se informa a las y los cofrades que los días 10, 11 y
12 de abril tendrá lugar el Triduo a la Virgen a las 19.30 H. en la
Parroquia Santa Magdalena
La Junta. "

L'alumnat de la EOI vam visitar London
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La Fundación El Alto imparte clases de Farmacia Comunitaria en Uganda
La Fundación El Alto, con sede en Vinaròs, ha
iniciado en la Universidad de Makerere (Kampala,
Uganda) su cuarto proyecto solidario, consistente
en la impartición de clases de Farmacia
Comunitaria.
Y es que, fruto de la colaboración iniciada en
Salamanca con motivo de la celebración de VIII
Centenario de la Universidad, el Presidente de
la Fundación El Alto, David Roca, y el Decano de
la Universidad de Makerere, el profesor Richard
Adome, establecieron unas bases para la puesta en
marcha de este proyecto en Uganda, país donde
esta oenegé para el desarrollo ya lleva trabajando
en el Hospital Saint Joseph de Kitgum implantando
un servicio de farmacia hospitalaria desde el año
2013.
En este cuarto proyecto, el farmacéutico voluntario
de la Fundación, Félix Carrasco Calzada, se
encuentra en la capital desde hace tres semanas
impartiendo clases de Farmacia Comunitaria a los
estudiantes de 4º año del Grado de Farmacia y de
Farmacia Clínica a los estudiantes de postgrado del
Master en Farmacia Clínica. Y por su parte, David
Roca ha viajado a Kampala para compartir la última
semana del curso 2018/2019. Posteriormente,
viajarán al Hospital de Kitgum para supervisar el
proyecto que la Fundación está llevando a cabo.
Cabe destacar que la Universidad de Makerere
fue fundada en 1922, cuenta con un total de
37.340 estudiantes y actualmente ocupa el 5º
lugar del continente africano según el ranking de
universidades.
Roca señaló que desde la Fundación El Alto

“sabemos lo importante que es compartir el
conocimiento y no hemos querido dejar pasar esta
oportunidad que nos han brindado para formar
parte de una universidad tan importante como
es Makerere”. También agradeció en especial al
decano de la universidad, Richard Adome y a Félix
Carrasco “por su compromiso y excelente trabajo
en los dos proyectos que la Fundación El Alto tiene
en Uganda y al resto de los voluntarios expatriados
que han hecho posible que estos dos proyectos
sean hoy realidad”.
La Fundación El Alto cuenta con 4 premios
nacionales (Fundación Cofares, Bankia, BBVA
Territorios Solidarios y Correo Farmacéutico) y uno
internacional conseguido por la Alianza Mundial
para la Tuberculosis. Trabaja desde el año 2006 en
la mejora de las condiciones sanitarias de varios
hospitales de África, implantando un servicio de
farmacia hospitalaria que cumpla con las normas

" El passat 19 de març les veïnes i veïns de la Creu de Sant Josep es van
reunir per a celebrar la festivitat del Sant"

internacionales de calidad. El modelo es implantar
una farmacia hospitalaria, comunitaria y que
los nativos puedan desarrollar ellos mismos las
fórmulas magistrales.
La Fundación nació impulsada por David, un joven
vinarocense que interesado en la cooperación
internacional al desarrollo, viajó a varios países
para conocer la situación de las poblaciones
más desfavorecidas. Fue en El Alto de la Paz en
Bolivia cuando entendió que tenía que actuar
para hacer llegar el derecho a la salud a todas las
personas. Con esta finalidad, el 11 de febrero de
2006 creó la Fundación El Alto, junto a otros tres
compañeros. Desde entonces, poco a poco, se
ha ido consolidando como un proyecto serio y
responsable dentro del marco de la cooperación
internacional en España. Actualmente coordina
la ejecución de los proyectos que lleva a cabo en
Uganda, Etiopía y Chad.

Barça 5 – Olympique de Lyon 1
Aficionats del futbol al Camp Nou

Barça 3- Rayo Vallecano 1
14
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Aspet punxegut

Andrés Albiol

Inicio de aguas primaverales
Comenzó la primavera con una mar alterada
por la marejada de norte que mandaba
andanadas de olas a la costa, pero se
faenó igual en todas las modalidades. Las
capturas de los bous fueron buenas, en
especial de nuestro crustáceo ‘rey’. Y los
artes menores también extrajeron gran
variedad de pescados y mariscos. Y las
cotizaciones se mantuvieron estables.
La pesca de arrastre con el trangol atrapó
mucho langostino. Igualmente subastaron
cigala, gamba, pez de S. Pedro, pescadilla,
gallo, salmonete, peluda, rape, caracol,
galera, faneca, caballa, jurel, pulpo blanco,
canana y morralla.
El cerco, las traíñas siguen operando por
Valencia.
La flota artesanal, la mayoría de barquitas
calaron las redes de trasmallo y pillaron
mucha sepia. También cogieron cangrejo
azul. Una se dedicó al pagel y herrera. Dos
lo hicieron al lenguado, rombo y raya. Y
Ejemplar de rodaballo capturado con red trasmallera
otro par desembarcó langosta, cabracho
y dentón.
Y el palangrillo costero, una embarcación capturó con anzuelo dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Pescado, alimento saludable

Cada vez son mas los organismos oficiales, universidades, etc. que confirman las bondades y los efectos
beneficiosos producidos por la ingesta de pescados.
Según Sanidad Marítima, para una dieta equilibrada, los ácidos grasos omega-3 son parte fundamental.
El pescado azul es uno de los alimentos que tiene mas de éstos aceites poliinsaturados, de manera que
si lo consumimos al menos 2 ó 3 veces por semana y frutas, verduras y aceite de oliva a diario, soluciona
tomar suplementos alimenticios en todo tipo de personas.
Así vemos en medios de comunicación como investigaciones de científicos nos dicen que comer
pescado, en especial los azules que llevan mas omega-3 ayuda a prevenir el asma, es reductor de lípidos
y colesterol en las arterias, etc.
El pescado y marisco en general, es rico en proteínas y bajo en calorías y nos aportan todas las vitaminas
que necesitamos para una bondadosa nutrición. Ni que decir que la gente que habitualmente se alimenta
de mucho pescado, su longevidad en mayor.

Habita al voltant de les Illes Columbrets.
És més gran, més fosc i més agressiu que
l'espècie d'aspet comú que viu en la costa.
També li diuen espet morrut, en castellà
espetón picudo i pequeña barracuda. El
seu nom científic és Sphyraena viridescens.
De la família dels Esferénids, el seu cos
té forma allargada, cilíndrica. Peduncle
cabal comprimit. Cap baix, cònic, esmolad.
Mandíbula inferior prominent amb xicotet
lòbul en l'extrem que cobrix la punta de la
superior. Té dos files de fortes dents caníns
corbats cap arrere, sent dos més llargs en
l'extremitat maxil·lar, que s'allotjen en uns
forats en la superior al tancar-la. Té dentició
en els palatins. Opercle amb una sola punta
en el marge posterior. Són peixos que no
poden desprendre's ràpid del gas de la seua
bufeta natatòria. A penes té brànquies, però
en canvi posseïx molts apèndixs pilòrics
en l'estómac, delatant ser un carnívor que
engul el menjar sencer. Aletes; 1ªD V, 2ªD
I-0, A I-9, P 13, V I-5 i C 17. Escates cicloides
de 135 a 145 en línia lateral. Talla 1, 20 m.
Color dorsal gris terrós. Blau clar platejat
als costats. I blanquinós baix. Posseïx 24
bandes negres verticals en els flancs que
desdibuixa la seua figura quan dormisqueja
entre aigües o aguaita víctimes. Mucosa
bucal groga. Té de 120 a 150 porus sensitius
i mucosos en el seu L.L. Es reproduïx a l'estiu.
Després de la fresa, els ous són pelàgics i
eclosionan en larves, que creixen en grups
prop del litoral. D'adult és solitari, però en
època reproductora es reunix en cardúmens.
Embosquen en formació a preses com a
sardines i cefalòpodes per a alimentar-se.
Preferix mars càlids i temperats d'escassa
profunditat i rocosos. Perseverant, valent.
A vegades ataca submarinistes. Les seues
carns són menys saboroses que les espècies
costaneres.

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER ESPECIES I MODALITATS DEL MES DE FEBRER DE L’ANY 2019 (II)
PEIXOS:
Escrita (Raja, Raya)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sard (Sargo)
Pagell (Breca)
Pagre (Pargo)
Déntol (Dentón)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Total………………….
MOL·LUSCOS:
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Total………………..
Total Palangre i Marrajera

144 Kg
194
1
35
432
332
1
1
10
______
1.150
8
63
_______
71
_______
1.221

PEIXOS:
Escrita (Raya)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagell (Pagel, Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)

401
6
19
6
294
66
50
5
1.114
219
22
183
220
266
304
1
4
54

Moll (Salmonete)
Murena (Morena)
Mero (Cherna)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de roca)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Corvina (Reig)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)

19
8
2
23
141
18
16
4
25
8
24
3
38
2
31
2
18
35
3

Rom (Rémol, Rombo)
Total...................................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Cranc blau (Cangrejo azul)
Escmarlà (Cigala)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total.................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Caragol punxent (Cañailla)
Total……………………
Total Tremall i d’Altres Arts...

40
______
3.691
8
110
6
27
68
_____6
225
1
647
560
15
______
1.224
5.140
15
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Extraordinario “Concert de Primavera”
de la Societat Musical La Alianza
Salvador Quinzá Macip

Muchos adjetivos y todos ellos positivos se merece
este concierto que nos ofreció la Societat Musical
“La Alianza” con su banda sinfónica. Tanto la banda
como su director José Ramón Renovell Renovell
estuvieron a una gran altura. Yo me quedo con de
“extraordinario”.
Valga la pena publicar el programa del mismo que
fue el siguiente:

Las piezas que nos interpretaron debidamente
presentadas por la componente de la banda
María Valls, la cual daba la bienvenida a todos los
asistentes, concejal de cultura Marc Albella y resto
de concejales presentes, nos daba cuenta del
programa y de lo que ya se veía venir que sería un
gran concierto.
Comenzaron por un bello pasodoble, muy
torero y bajo el título de “Larga Cordobesa” de
** Larga Codobesa (P.D.)				
Martínez Gallego. Pasodoble bonito, torero y
Martínez Gallego
elegante y que nos interpretaban por primera vez.
Persis (Overtura)				
Le siguió la pieza “Persis” (obertura) de James
		
James L. Hosay
L. Hosay pieza de carácter oriental, majestuosa
** Goddess of fire					
y bellísima. José Ramón la escogió como
Steven Reineke
obra recuperada y no interpretada desde
** Marea negra					hace tiempo para que la gente joven que se
Antón Alcalde Rodríguez
ha ido incorporando en la banda la conozca.
0.
Despertar nas Rías Baixas.
Seguidamente interpretaban “Goddess of
-“Prólogo…algo vai acontecer”
fire” de Steven Reineke. Si bien fue su primera
-“Despertar nas Rías Baixas”
interpretación, su autor le gusta mucho al maestro
-“Alborada Galega”
y ya se han interpretado varias obras del mismo.
-“O Prestige aparece en escena”
Obra con gran potencia, llena de efectos y sobre
todo en su percusión. Si no me equivoco, nunca
II.
Prestige, o afundimento.
había escuchado una percusión tan potente con
-“Flashback: despertar das Rías Baixas”
sus 8 percusionistas, obra muy diáfana y que a
-“Regreso ó Prestige: o temporal”
pesar de estar escrita para pocos instrumentos es
-“Golpe de Mar: o afundimento”
una obra con melodías muy interesantes y con un
final trepidante.
III.
Marea Negra.
Y para finalizar nos interpretaban la obra esperada
-“A costa do Silencio”
la sinfonía “Marea Negra” del compositor gallego
-“Nunca Mais”
Antón Alcalde Rodríguez. Su mismo título ya lo
dice todo. “Marea negra”. En la misma y con sus
IV.
Marea Branca.
cuatro movimientos, vale la pena para meternos
-“O fuel: tarefas de limpieza”
dentro de la obra leer cada una de las partes de los
-“Himno Galego”
cuatro movimientos. Con sus cuatro movimientos,
-“Homenaxe á Marea Branca e Final”
nos explica toda la tragedia del petrolero “Prestige”
ocurrida en las costas de Galicia en el año 2002.
** Primera interpretació per la banda.
En cada uno de ellos escuchamos y vivimos sus

Conferència de Xavier Vega: "Terres de l'Ebre, frontera o frontissa", Associació
Cultural Jaume I. E.Fonollosa

Subscriviu-vos a
16

sonidos, los cuales hacían que reviviéramos toda la
tragedia. Escuchamos olas, pájaros, la calma del mar,
el sonido de las máquinas del barco, el chasquido
de los dedos de los músicos, la explosión del
barco, su hundimiento, la limpieza del “chapapote”
o fuel para finalizar de nuevo con un amanecer
limpio y en que podíamos ver de nuevo la calma
del mar, este ya limpio y sin contaminación. Su
interpretación con pianos, fuertes y fortísimos, con
grandes efectos instrumentales y la intervención
de varios solistas, fue muy aplaudida con parte del
público puesto de pié.
Ante estas ovaciones del público, José Ramón
Renovell, nos regaló un “bis” con la interpretación
de nuevo, del pasodoble “Larga Cordobesa”.
Mis más sinceras felicitaciones a la banda, músicos
y director José Ramón Renovell Renovell.

Història de les targetes postals de Vinaròs, Ramon Pla, president
del Cercle Cartòfil de Catalunya, Grup de Debat i Recerca Tràngol.
E.Fonollosa

El Diariet 964 450 085
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Entrevista a fondo con: María José Domenech

Salvador Quinzá Macip
María José es la directora de la academia de música
“Numa Music” y cada año, nos deleita con un festival a
modo de fin de curso de todos sus alumnos que van de
2 años hasta…..El próximo día 30 nos va a ofrecer un
muy interesante espectáculo, el cual y a través de esta
entrevista nos va a comentar.
_ María José, ¿nos podrías comentar como será tu
próximo espectáculo en nuestra ciudad de Vinaròs?
. Su título es muy original “Propera parada…asteroide
Numa”. En el mismo van a poder disfrutar de la historia del
conocido cuento del “Pequeño príncipe” o “principito”, la
cual es un cuento infantil cuyo autor es el francés Antoine
de Saint-Ekupéry, y que cuenta la historia del pequeño
príncipe.
_¿Supongo que para la realización de la obra,
habrás hecho comprar el libro, video, etc. a todos tus
alumnos para que conozcan la obra?
. Pues más o menos sí. Había gente que conocía el
cuento, pero la mayoría no. Esta obra ha sido un
descubrimiento que nos ha acaparado tres largos
meses de intenso trabajo. El cuento es muy bonito
y no es exclusivo para niños, ya que con este tema
que trata de la vida, la sociedad, el amor, etc. es
prácticamente un libro de interés para todos. Tengo
que decir que las personas grandes, en su mayoría no
lo conocían y se han dedicado a comprar el libro para
comprenderlo y realizar la interpretación. También
han visto la película.
_Como se han tomado tus alumnos esta obra.
. Pues con mucha ilusión y con ganas de poder
interpretarla el próximo día 30 en dos sesiones, una a las
17 y la otra a las 19 horas en el “Auditorio Municipal”.
-¿Será este el único espectáculo que realizará “Muna
Music” en este año?
. Pues gracias que el alumnado va bastante bien y tienen
todos ellos mucho interés, este año serán varias las
audiciones y espectáculos que montemos, como por
ejemplo audiciones de todos los grupos. En este, en
concreto, intervendrán tanto los futuros músicos que
han ido creciendo en número durante estos cuatro años
que lleva “Numa”, así como los que no tocan instrumento
y que lo harán cantando en un pequeño coro. En el
mismo se representarán todos los personajes que salen
en el cuento.
-Cuéntanos algo del espectáculo.
. En esta ocasión estaremos prácticamente todos en
el escenario todo el rato, sin entrar ni salir. Mediante
las canciones contaremos la historia del “Principito”.
Pienso que esta es una apuesta arriesgada, cada grupo
es diferente y montar una obra así incluida toda su
decoración, ha sido un trabajo muy complejo. Estoy
segura de que nos saldrá todo bien.
_Para montar un espectáculo de estas características,

supongo que habréis contado con importantes
colaboraciones.
. Por supuesto, de no haber sido así, no se hubiera
podido montar. Agradezco primero la colaboración de
mis padres. Como no podía ser menos, la ayuda de mis
padres y de mi hermano Juan Bautista y de mi marido
son esenciales. También he recibido la ayuda de Sergio
Beltrán, Llorens Fábrega, Isabel que nos ha realizado el
diseño de las camisetas, Maribel Ruiz que interpreta
ballet y jazz y nos ha preparado una bella coreografía,
Albert Subirats, Isaac Moliner y los diversos profesores de
la academia, entre otros.
_María José, ¿Cuántos años hace que realizas
espectáculos de esta clase?
. Pues de esta magnitud, ya que parece
que yo no sé hacer cosas pequeñas, este
RESSENYES LITERÀRIES
será el tercer años dentro de los cuatro
que tiene la academia.
TERTÚLIA LITERàRIA
ÀGORA
_¿Tu estas contenta de tus alumnos?
. Por supuesto. Lo que más valoro es
Club de lectura
Llegir compartint és llegir més vegades....
el gran buen ambiente que hay entre
todos nosotros. Yo intento y pongo de
“LA NIETA DEL SEÑOR LINH ”
mi parte todo lo posible para que nos
El llibre treballat a la Tertúlia Literària Àgora durant el mes de febrer ens ha ocupat en un dels
temes permanents - ara també – al llarg de la història de la humanitat : parlem de les persones
sintamos todos bien, ya que la vida ya
refugiades . Philippe Claudel amb aquesta obra de 126 pàgines realitza un homenatge a les persones
es bastante complicada. Por lo tanto,
exiliades per la força i a la seua dura lluita per mantindre la identitat.
hay un gran ambiente en la escuela
Aquest llibre s’inicia quan un ancià , el Señor Linh, desembarca en un país lluny del seu . No coneix
a cap persona , tot li resulta estrany , inclòs l’ idioma que parlen . El Señor Linh ha hagut d’abandonar el
de querer hacer, una necesidad de
seu país fugint de la guerra que s’ha emportat a la seva família i ha destruït la seua casa . Només un
bebè, la seua néta a la que diuen Sang Diu , l’ acompanya. . En el nou territori el Señor Linh percep
escuchar, aprender y de estimar que
una realitat freda, on fins i tot semblen no existir les olors que ell recorda. . La néta es convertirà en la
preocupació màxima del Señor Linh , única raó de vida fins que apareix el senyor Bark , un home que ha
hace que todo funcione bien.
perdut recentment a la seua dona i que té un gran sentit acollidor capaç de trencar la gelor de l’ambient
. Ells dos són capaços de fer-se entendre amb silenci i amb petits gestos , fent sorgir l’ afecte i
_Finalmente deseas añadir algo para
l’esperança .
finalizar la entrevista.
A cada personatge podríem associar un perfil singular : Bark és una magnífica lliçó de bondat i
solidaritat al no caure en la desconfiança i por que moltes vegades representen els altres , les realitats
. Pues animaría a la gente a que asistiera.
desconegudes. Linh representa la lluita contra l’adversitat , el coratge que ens manté en peu davant de
situacions cruels. La néta, Sang Diu, és un nexe entre els dos homes; ella representa el futur que ells
Los beneficios de estas actuaciones iran
no podran viure .
destinados a la A.E.C.C. concretamente
El llenguatge del text es podria adjectivar de mínim , com si l’autor hagués perseguit el propòsit
d’utilitzar les paraules justes.
contra la lucha del cáncer infantil.
Y a la vez dar las gracias a todos los que
Estem davant d’un text que ens parla de la pèrdua , de l’exili i la soledat però també de la lluita per
guardar la pròpia identitat , de la reivindicació de valors com l’empatia , l’amistat o l’esperança.
asisten a la academia “Numa Music”
El AUTOR Philippe Claudel (Nancy, 1962) és guionista i professor en la Universitat . Les seues obres
y al Ayuntamiento de Vinaròs en su
tenen una dimensió exemplificadora i universal.. El seu estil és poètic , sensible , buscant la senzillesa.
Persona solidària i compromesa : ha treballat amb empresonats , discapacitats o xiquets en hospitals.
conselleria de cultura, por las facilidades
Entre les seues obres cal destacar: “Petites mecàniques” , “El informe de Brodeck” (Premis Goncourt) o
”Ànimes grises” (Premi Renaudot)
que me dan para poder montar estos
TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA
espectáculos.
Propera Cita :
Pues por mi parte María José te deseo
toda clase de éxito en este espectáculo,
DIVENDRES 12 d’ abril , 17h. 30’ BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS
así como en tu vida profesional.

“El domingo de las madres ”17
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T’esperem avui dissabte
a la plaça del mercat
Per Hugo Romero

Que Som Vinaròs som un
grup de gent del poble que
ens considerem primer veïns
que polítics, creiem que l'hem
demostrat durant aquests últims
quatre anys, durant els quals el principal eix de la
nostra forma de gestionar l'ajuntament i diners
dels vinarossencs ha sigut preguntar-los les seues
necessitats i on invertir-los.
Que no hàgem pogut arribar a tots els llocs per
culpa de circumstàncies com ara les lleis ofegaajuntaments dels ministres de Mariano Rajoy,
el deute bancari acumulat d'altres legislatures,
els desastrosos pelotazos urbanístics i judicials
que ens han deixat anteriors alcaldes i regidors
d'Urbanisme o les denuncies als jutjats del
Partit Popular a la recerca d'arruïnar plans
d'infraestructures necessàries per a Vinaròs, no ens
evita pensar que aquesta és la manera de gestionar
que continuarem practicant.
És per aquesta raó que ara, quan ja han passat
quatre anys des que vam començar un projecte
que ens va portar a guanyar l'alcaldia del nostre
poble, tornarem a fer el mateix que vam fer llavors.
Tornarem a ser l'únic partit polític de Vinaròs sense
llistes tancades i sense les posicions escollides a
dit, ja no des d'un despatx al nostre poble, sinó des
de Castelló o Valencià. Ben al contrari, qualsevol
vinarossenc amb ganes de treballar honradament
per la seua ciutat, ha tingut les portes obertes
per formar part de les eleccions primàries que
decidiran la nostra candidatura.
També entenem que hi ha partits i persones
instal·lades en la vella forma de fer política que
encara no hi han entès que, per a bé o per a mal, els
temps canvien. Per part nostra tornarem a esperarlos a les pròximes eleccions municipals, igual que
hem fet enguany o que en fa quatre.
En qualsevol cas el que sí que esperem és a tots els
vinarossencs per a votar la composició de la nostra
llista electoral aquest cap de setmana a l'urna que
instal·larem a la plaça del mercat. Al nostre lloc que
és el carrer i parlant de cara a la gent, com també
qualsevol vinarossenc que visque fora podrà
fer-ho de forma online entrant a la nostra web o
Facebook. Perquè com vam demostrar fa quatre
anys Vinaròs i el seu futur govern municipal som
totes i tots, no només un grup de gent tancats a
una habitació.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Incongruencias
Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE
Una de las características
propias de nuestra ciudad, y
también un punto fuerte, es la
alta participación ciudadana
en los actos festivos, sean carnavales, semana
santa, festes de Sant Joan i Sant Pere, o todas las
estivales. Se trata de personas, tanto de Vinaròs
como de otros lugares, que vienen a disfrutar
de los actos programados en los diferentes
centros neurálgicos de nuestra localidad.
Pues bien, durante toda la legislatura actual
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que
la participación, en general, ha sido mayor de la
esperada. Esto ha sido noticia en todos y cada
uno de dichos actos festivos.
Pero, a nuestro tenor, más importante ha sido la
ausencia de noticias relacionadas con violencia,
incidencias graves y situaciones que pudieran
haber puesto en peligro vidas humanas. Con
lo cual podríamos entender como, cada año
que pasa, la afluencia de personas en nuestras
fiestas aumenta, entre otras causas, por la
seguridad que entrañan dichas celebraciones.
Y justamente esto es algo que une a toda la
corporación vinarocense. En los casi cuatro
años de esta legislatura, muchísimas han sido
las críticas en diversos temas por parte del PP, el
PVI o Acord Ciutadà, pero hasta hoy no hemos
leído ninguna crítica relativa a sucesos de orden
público o seguridad ciudadana acaecidos
durante actos de participación masiva.
Justo lo que sucede en la calle es todo lo
contrario que lo que acaece en los Plenos.
Curioso, ¿no?
Así, esta semana hemos leído, una vez más,
una noticia relacionada con conductas
abochornantes en un Pleno. Cómo un juez ha
dado la razón a una expulsión, por parte del
alcalde, de un concejal, Juan Amat, que encima
va a ser el candidato a la alcaldía por parte del
Partido Popular. Vergonzante, y no vergonzoso,
creemos, es que esto llegue a los juzgados,
como si no tuvieran cosas más importantes que
hacer que escuchar las pataletas políticas de un
Pleno.
Puede que, ante la ausencia de sucesos en
la calle, se piense por parte de algunos que
puedan disminuir los pleitos en los juzgados. Y
es que, como dije en el anterior escrito, con las
cosas del comer no se juega ¿o sí, señor Amat?
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Garantía para Vinaròs, siempre La primera pedra i la culpa

Rectificar és per agrair

Por Lluís Gandía

Per Lluís Batalla i Callau

Per Juan A Blanchadell

1a idea.-“La nostra ideologia és
la de treballar, per damunt de
tot, per Vinaròs.” . Els eslògans
de precampanya són divertits,
bàsicament perquè a Vinaròs ens coneixem tots.
L'extrema pulcritud quirúrgica en certes accions
que ha fet als darrers dies el PSOE de Vinaròs ho
fa encara més divertit, suposo que és com si la
primera setmana que entren al govern al juny
de 2015 prediquessin que havien reduït la taxa
d'atur. I que era mèrit d'ells. Hagués estat divertit .
2a idea.- Utilitzar Informació privilegiada , o crear
un perfil de candidat a contractat/da per un
Ajuntament, amb uns apartats de puntuació que
només afavoreixen a qui té informació interna,
no és ètic . Com diu Fernando Juan(PSOE) la
setmana passada en estes columnes: “ De la ética
y otras cosa de comer”. Es divertit. El PSOE. En una
setmana on l'ética no se li ha vist, perquè té al
partit qui ha amarrat el comer per als propers
quatre anys.
3a Idea.- Es presenta la numero 4 de la llista del
PSOE.
4a idea.- Sense ideologia no hi ha vergonya
política. Collita pròpia. Desentendre's de la
ideologia és perdre la vergonya, i a partir d'ahí...
5a idea.- Reflexió : Si Podem van entrar a canviar
la paraeta, o canviar les peces, o enviar-ho tota
mamar, perquè quan ens vol fer callar la boca,
aplica la normativa, les lleis i les ordenances
de l'oligarquia que tant odia? Serà que no la
odia tant...
6a idea.- Durant tres setmanes ens han censurat
la imatge del llaç groc, al peu d'aquesta
columna “per ser una proclama”. Ètica Patètica,
Tètrica. Qui parlava d'InfoMaestrat?? Segurament
la pedra o la culpa.
7a idea.-Durant tres setmanes ens han censurat
la imatge del llaç groc, al peu d'aquesta
columna “per ser una proclama”. Ètica Patètica,
Tètrica. Qui parlava d'InfoMaestrat?? Segurament
la pedra o la culpa.
8a idea.-Durant tres setmanes ens han censurat
la imatge del llaç groc, al peu d'aquesta
columna “per ser una proclama”. Ètica Patètica,
Tètrica. Qui parlava d'InfoMaestrat?? Segurament
la pedra o la culpa.
9a idea.-Durant tres setmanes ens han censurat
la imatge del llaç groc, al peu d'aquesta
columna “per ser una proclama”. Ètica Patètica,
Tètrica, Milimètrica. Qui parlava d'InfoMaestrat?
Segurament la pedra o la culpa.
10a idea.-Durant tres setmanes ens han
censurat la imatge del llaç groc, al peu
d'aquesta columna “per ser una proclama”.
Ètica Patètica, Tètrica, Milimètrica. La pedra i la
culpa.
Llibertat a les preses polítiques, a les exiliades, a
les processades

Hace dos meses María
Dolores Miralles y
Marcela Barbé colgaron en las redes un video
reivindicando haciendo relación de las numerosas
deficiencias que el centro de tercera edad de la
calle del Pilar iba acumulando.
A este video la responsable de asuntos sociales
del actual equipo de gobierno, mediante rueda
de prensa colgada en los medios en video, para
contraponer el efecto creado por el del PVI,
justificaban la parálisis con razones que lejos de
convencernos y aplacarnos, nos puso aún más de
los nervios, máxime cuando dijeron que el costo
era solo de cinco mil euros.
Dos meses después, tenemos que agradecerles
que finalmente hayan optado por hacer lo que
hubieran debido hacer desde el comienzo, que
es el haber tomado las medidas oportunas
para solventar las numerosas deficiencias que
presentaba el centro desde hacía ya tanto tiempo.
Así es que en poco menos de dos meses el centro
municipal de la tercera edad se le han retirado
las cortinas viejas, se han colocado vinilos en los
cristales para preservar la intimidad, se ha pintado
el local, se ha arreglado el aparato de calefacción,
la limpieza del local la realizará el Ayuntamiento
y el bar se va a poner nuevamente en marcha
dentro de pocos días. Y como guinda final, este
local municipal volverá a ondear las banderas que
tocan.
Desde estas líneas anunciamos que es
intención del PVI cuando detente nuevamente
responsabilidades de gobierno en la próxima
legislatura el dotar al centro de un servicio de
enfermería y de podología para que los usuarios
puedan, por ejemplo, tomarse allí la tensión o
recibir cuidados de pies.
Puestos ya en materia, me permito recordarle al
equipo de gobierno un ruego planteado por María
Dolores en el pleno del mes de Enero pasado en
el turno final de ruegos y preguntas, porque dado
el tiempo transcurrido y por lo bien poco que
costaría hacerlo efectivo, parece que haya caído,
más que en saco roto, en el olvido.
Se trata de colocar un par de focos de no
demasiada intensidad lumínica en las dos farolas
que se encuentran más próximas al mural de
Carles Santos que, por hallarse bastante retirado
de la línea de la fachada donde están las farolas,
a diferencia del mural del astronauta que se ve
perfectamente de noche, el del Carles Santos no se
ve en absoluto.
Con un par de focos Led de bajo consumo
colocados en los montantes de las farolas
apuntando hacia el mural y alimentados desde
esas mismas farolas para que se enciendan y se
apaguen al mismo tiempo, el fabuloso mural de
Carles Santos luciría más de noche que de día y,
visible como es desde tantos puntos de la zona sur,
y desde los hoteles del paseo Febrer de la Torre, de
cara a la próxima temporada turística, además de
promocionar nuestro arte urbano, provocaremos
que los visitantes que no lo conocen pregunten
quién es ese señor y regresen a sus destinos de
origen sabiéndolo.
¡Qué menos que hacer este poquito más por Carles
Santos!

de Vinaròs

Un gobierno del Partido
Popular
siempre
es garantía de progreso para Vinaròs. Son
múltiples los ejemplos de inversiones e
infraestructuras realizadas con gobiernos del
Partido Popular y por ello es importante que
el próximo 28 de abril los vinarocenses, con
su voto, cambien el gobierno de la Nación y
el autonómico para que Pablo Casado e Isabel
Bonig lideren gobiernos sensatos, coherentes,
con proyectos e ideas claras y que apuesten
por nuestra comarca.
La variante de la N-340 entre Vinaròs y
Peñíscola ha sido la obra más importante en
nuestra comarca en décadas. Una inversión
superior a los 80 millones de euros e impulsada
y ejecutada por el gobierno del Partido
Popular y que ha permitido que se incremente
la seguridad vial en la carretera más transitada
de nuestra comarca.
Ha sido el Partido Popular quien anunció
e inició los trámites para que el 1 de enero
de 2020 la autopista de peaje AP-7 sea
totalmente gratuita. Siempre defendimos esta
opción y cuando el Partido Popular tuvo la
responsabilidad de gobierno cumplió con la
palabra dada a los vinarocenses.
Ha sido el Partido Popular quien ha apostado
por los trenes Regionales entre Vinaròs y
Castellón triplicando los trenes que dejó el
PSOE. Cuando el PSOE dejó el gobierno en
2011 entre Vinaròs y Castellón circulaban 3
trenes al día; el PP dejó aprobados y con el
dinero listo para que arrancasen 12 trenes
al día. Ojalá el gobierno central del PSOE se
preocupara ahora de hacerlos llegar a la hora
prevista, sin retrasos, y comprara los 2 trenes
nuevos que están presupuestados y se niegan
a comprar.
Ha sido el gobierno del Partido Popular quien
puso encima de la mesa 1 millón de euros para
iniciar la mejora de la N-238 entre Vinaròs y
Ulldecona en 2018 pero los socialistas, después
de la moción de censura, han preferido no
invertir ni un euro en nuestra comarca.
Las obras de la N-232 en el Puerto de Querol
son una realidad. Otros 60 millones de euros
que el gobierno del PP puso encima de la
mesa para eliminar las curvas que limitan el
crecimiento industrial y turístico de nuestra
zona.
No es lo mismo que gobierne el Partido
Popular a que lo haga el PSOE. Vinaròs gana
con el PP porque somos de hablar menos pero
de hacer más. Por ello el 28 de abril hay que
sumar fuerzas, unir los votos del cambio y la
ilusión para ver de nuevo a un gobierno de
garantía al frente de España y de la Comunidad
Valenciana.
www.ppvinaros.es
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Emmanuel Herrera

La contención del nacionalismo
Desde Ciudadanos observamos con preocupación
como los nacionalismos identitarios y excluyentes se
expanden por todo el territorio nacional, focalizando
en todo aquello que nos diferencia y que nos divide.
Algo que ya advertimos durante toda la legislatura
y que no nos coge por sorpresa en C’s. Desde C's
Vinaròs tenemos el orgullo de contar con personas
como Carmen Rubio Lázaro en listas al Congreso
de Diputados y a Regís Díez Navarro en las de a la
Generalitat Valenciana, que seguro trasladarán la
voz de nuestra localidad en nuestro proyecto para
España. Los nacionalistas quieren cerrar fronteras
en un mundo cada vez más globalizado, y la historia
nos ha demostrado que la apertura y el comercio son
sinónimos de bienestar y crecimiento económico,
sin embargo, la autarquía y las fronteras lo son de
pobreza y menos inversiones. El mundo cada vez es
más complejo y competitivo sí, pero también es una
ventana de oportunidades. Dividir a los valencianos
nunca puede ser algo positivo, y el movimiento
pancatalanista está intentando desarrollarse a través
de nuestra comarca. Como ejemplos recientes,
el ataque a la sede judicial de nuestra ciudad
realizado por los CDR, tirando basura a las puertas

de nuestro juzgado. Algo inaceptable, y que desde
C's denunciamos sin fisuras con la visita de nuestro
candidato a la Generalitat Toni Cantó. Otro ejemplo
del avance del sectarismo fueron las manifestaciones
delante del Consistorio en Benicarló de representantes
de Esquerra Republicana para defender la libertad
de aquellos que intentaron dar un golpe a nuestra
democracia. La libertad y la igualdad de los españoles
son los pilares fundamentales que tienen que
marcar la España del futuro. Y en Benicarló, así
lo defendieron nuestros compañeros con una
iniciativa en el Consistorio, y aunque Compromís
y Esquerra Republicana votaran en contra de la
defensa de nuestro poder judicial, contaron con la
complicidad de un partido socialista que cada vez
se parece más al PSC. Los socialistas se abstuvieron
calificando la iniciativa de electoralista y quedaron
retratados otra vez del lado de quienes nos quieren
dividir y crispan nuestra convivencia. No se puede
defender la unidad de los españoles teniendo de
compañeros de viaje a aquellos que apuestan
abiertamente por nuestra división. Pero, la cosa
no queda aquí. Próximamente, hay convocada
en nuestra biblioteca una charla con el título

“farsa judicial”, con la colaboración
de Esquerra Republicana, que
intentará empañar una vez más
nuestro sistema democrático y
nuestras instituciones. Y es que
también, a nivel autonómico, el
tripartito ha regado de subvenciones entidades
como Acció Cultural del País Valencia. Desde
C's defendemos nuestra constitución y seremos
combativos con aquellos que exigen el derecho
de autodeterminación sembrando el odio en
nuestra provincia. Y los partidos, deberían ser
responsables para salvaguardar el prestigio
de nuestras instituciones y de la separación
de poderes y la calidad del sistema judicial. La
complicidad con quienes manipulan las palabras
y atacan nuestro sistema democrático pasará
factura en las próximas fechas electorales. Estoy
convencido de que Ciudadanos obtendrá un buen
resultado con un proyecto inclusivo, basado en
la libertad, la igualdad y el respeto a nuestras
instituciones.
Próximamente C's Vinaròs publicará las listas de
candidatos al Ayuntamiento de Vinaròs.
Joan Guzman Pau,

En principi, per evitar sorpreses i malentesos,
comencem pel final. Aquest article, com l’anterior,
l’hauria de signar en nom d’Esquerra Republicana
de Vinaròs, Agustí Romeu Sospedra, en qualitat
de president. A continuació, el logo del partit, que
consisteix en un triangle equilàter amb quatre pals
rojos, Pantone 485, sobre un fons groc, Pantone
136, i amb la llegenda amb estil Mètric com a font,
ESQUERRA VINARÒS. Aquesta marca corporativa
inclou com a complement reivindicatiu un nus
xicotet amb bagues escorredores que es fa amb una
cinta, una beta, un cordó, etc., com a adorn o per a
subjectar una cosa amb una altra. El color d’aquest
nus correspon al que es troba situat en l’espectre
solar entre l’ataronjat i el verd.
Nota: Aquí hauria d’haver inserida la fotografia de
la sala del Tribunal Suprem de Madrid en el precís

instant en què els advocats defensors dels peixos
pacífics obren els ulls astorats mentre un guàrdia
civil emparat en l’anonimat explica amb heràldica
precisió els colors de la bandera d’Òmnium, però en
aquest cas assumim a contrapèl el principi que una
paraula val més que mil imatges.
Atès que el logo original amb l’element reivindicatiu
ha estat bandejat per la direcció del setmanari Vinaròs
aplicant escrupolosament el criteri inquisitorial
dels arrancallaços, que la Junta Electoral Central
ha assumit, un criteri qualificat com a “disbarat”
pel fiscal i lletrat emèrit del Suprem Martín Pallín,
hem optat per substituir aquest controvertit símbol
per un espai buit en el qual cadascú inserirà una
cadireta, un porró, una pinça de la roba, un biberó,
un colador, un raspall de dents, una samarreta de
tirants, uns calcetins, una albergínia, una safanòria,

Antonio Nájar

Héroes anónimos
Está tan manipulada la información que nos
suministran que, en ocasiones, hasta nos
sorprende oír o leer noticias coherentes o
normales, salvo cuando quieren manipular lo no
manipulable y descubrimos la realidad. Hechos:
16 de Marzo, manifestación en Madrid a favor de
la autodeterminación de Cataluña. Totalmente
normal, legitima, respetable. Etc (salvo por
algunas pancartas “fuera de contexto”) cercana
a ella, la anti-manifestación “fascista” y el
correspondiente cordón policial. Otros cuerpos
del orden solo miran. En este caso uno de los
mandos intermedios interpelo a los radicales con
un argumento contundente: Tienen el mismo

20

un llagostí, una carxofa...
la llista és il·limitada,
perquè com diria el gran
Magritte, “això no és un
llaç”.
I ara, al que anàvem. Us informem que la candidatura
municipal d’ERPV de Vinaròs gairebé que ja està
enllestida. Ja ha començat el compte enrere per
presentar públicament la nostra candidatura i els
nostres objectius.
Per evitar la redundància, ja no cal que el president
d’Esquerra Republicana de Vinaròs, signe aquest
article, amb la signatura de Joan Guzman Pau ja n’hi
ha prou. I d’altra banda, si la direcció del setmanari
així ho creu reglamentari, ja no cal inserir-hi el logo
del partit amb l’esmentat complement reivindicatiu
que tothom té gravat a la ment de manera indeleble.

derecho que tú a manifestarse, eso es la
Democracia. No hubo ningún incidente en esa
manifestación, tal vez por el celo y buen hacer
de esos policías que tan claro tenían su trabajo.
1 de Octubre, Barcelona, manifestación a favor
del derecho a decidir, ante ellos Mossos de la
BRIMO (unidad de antidisturbios) interpelados
por los manifestantes que acabaron con ocho
Mossos en el Hospital. A uno de esos Mossos,
Octavio, le exige un manifestante que se ponga
a favor de la República, este, persona al parecer
sensata, le respondió con la verdad: ¿Pero qué
Republica ni qué cojones? ¿Qué República
ni qué República? ¡La República no existe!

¡Idiota!. Sobra decir, que por expresar la
verdad no lo condecoraron, ni le propusieron
aumentarle el cargo, ni le aumentaron el sueldo,
ni le dieron permiso extra. Esos son los héroes
anónimos, los que cumpliendo con su deber, nos
dan esperanzas de que no todo es radicalismo,
de que quedan personas sensatas, responsables
y honestas, lastima que no haya muchos de
ellos en todos los gobiernos, partidos políticos,
diputaciones, ayuntamientos. Héroes con
sueldos de poco más que mileurista y no como
algún presidente político de los que cobran
175.000 euros al año. Y es que la pela es la pela.
Pero ese no es mi héroe.
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INFO CME:
1ª prova Campanya Esport Popular CME
2019 - MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL
ACTIVITAT FÍSICA - 7 ABRIL
Sortida cursa 10:00 hores Plaça Ajuntament.
Inscripcions obertes a hj-crono.es i botigues
esport. Tancament inscripcions dijous 4 abril a
les 14:00 hores

Recollida samarretes al Mercat Municipal:
dijous tarde, divendres tot el dia i dissabte de
matí.
Novetat! Dia Mundial A. F.: de 11 a 14 hores
activitats gratiutes per a tots, a continuació de
l'arribada de la Marató, al passeig Fora Forat.
Aigua, fruita, samarreta, caldo i sorteig de regals

per a tots!
Consulta tota la informació i calendari esportiu
2019 al web del CME: www.esports.vinaros.es
DIUMENGE 7 ABRIL VINE A GAUDIR DE LA
PROVA ESPORTIVA MÉS POPULAR!!

Amb l’arribada del bon temps aprofita per visitar este antic
i singular edifici, únic a tota la Comunitat Valenciana

Antiga almàssera del S.XV,
reconvertida en museu, on es
conserva una premsa de palanca
de l’any 1606; a l’interior del molí
es mostren les diferents fases de
l’obtenció tradicional de l’oli d’oliva

Horari: De dimarts a dissabte:
9:30 a 14:00 hores i 15:30 a 17:00 h
Diumenges i festius: 10:00 a 14:00 h

Completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
Compra i degustació de diferents varietats d’oli d’oliva verge extra
Visites guiades a Cervera del Maestre

-Tarifa general: 2,5€ -Tarifa reduïda: 1,5€ (jubilats,
estudiants, aturats i grups ˂25)
-Gratuït: menors de 9 anys i persones amb discapacitat

+ info. reserves: 964 86 55 15
info@molicervera.org

Carretera CV-135, km 9
12578 Cervera del Maestre
www.molicervera.org
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Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

PRIMERA REGIONAL. GRUPO 1º, COM. VALENCIANA
25ª JORNADA, TEMPORADA 2018-19
DOMIINGO 24-3-19, 17h.
VINARÒS 2, ESPORTIU VILA-REAL “A” 2
ARBITRO DEL ENCUENTRO: IBRAHIM SAYEM
HOUZI. Serio y sabio conocedor de las reglas del
juego. En ningún momento se le escapó las riendas
del partido, y sin mostrar muchas cartulinas. Al
final del encuentro, con el 2-2, ya reflejado en el
luminoso, se le recriminó un gol local que anuló
por posible fuera de juego. Pero por lo que se ve,
había un rival bajo palos que anulaba el fuera de
juego. Nada que objetar puesto que el de negro
sólo tiene dos ojos, claro está, y en esta categoría
no está asistido por linieres. Aún menos del actual
var.
Gran y emocionante encuentro el que pudieron
contemplar los pocos asistentes, como aún
suele ser habitual, en nuestras extraordinarias
instalaciones locales de fútbol. Cabe destacar la
importante presencia de nuestro actual regidor de
cultura, Marc Albella.
Comenzaron de inicio: MANEL, DANI, CHRISTIAN,

RAÚL, SHOLA, SERGIO, ESTELLER, MOHA, ALEX,
HUGO y FERNANDO. Este último, en fotografía
adjunta, figura destacada del equipo por sus
grandes cualidades defensivas y buen criterio de
juego con balón. Dado su buen físico se le podría
nombrar como el “gran soldado”.
Partido muy disputado desde el inicio, de poder a
poder, donde ya se vio que el equipo proveniente
de la Vila no venía a pasar el rato sino que se
posicionaba muy seriamente en el campo. Pero en
una esplendida jugada de ataque, Hugo, después
de gran parada del portero, marca a puerta vacía
en el minuto 42. Nos íbamos al descanso, por
delante en el marcador pero a la expectativa
de una interrogante segunda parte que así fue,
muy emocionante. Pues recibimos dos goles en
contra. Antes Alex lesionado fue sustituido por

Ernesto. Un gol, en el 61’ al confiarse Fernando en
una dejada a Manel. En el min. 68’ Saura entra por
Moha y en el 72’ Kamal por Dani. En el 75’, viene el
segundo gol rival, de un contundente tiro lejano
y muy colocado que por suerte se mete por toda
la escuadra. El Vinaròs queda noqueado pero al
poco ya va en busca de mejorar la adversidad, y
así, en el 89’ Saura de fuerte disparo marca para el
definitivo resultado final. Poco antes J. García entra
por Sergio.
Lástima
de
dos
puntos
perdidos
desafortunadamente pero QUÉ GARRA LA DE
NUESTROS CHAVALES QUE NUNCA TIRAN LA
TOALLA.
La próxima semana nos desplazamos a la vecina
ciudad de Benicarló, para seguir luchando por
nuestros colores.

El fútbol se merece un respeto
Pues es así, o así debería de ser, pero la agrupación
de veteranos de Vinaròs se ha empeñado en
dinamitar en siete días uno de los deportes más
bonitos que se han concebido, y de paso agotar
todas las opciones de poder disputar el título de
liga a la agrupación de Alcanar. Futbolísticamente
los miembros de la asociación que llevan el peso,
por la calidad contrastada, son el mariscal Pla, el
brujo Gus, el roquero incombustible Sean y la
grata sorpresa de ayer, el increíble Carmona Hulk.
El resto de miembros de la asociación deberían de
pensar que es un lujo el poder jugar con ellos, y que
al mismo tiempo, esta clase de jugadores están
haciendo un esfuerzo al bajar dos escalones su
nivel e intentar adaptarse a la cruda realidad de los
veteranos. Llegados a este punto, todo el mundo
debería de ser consciente de cuál es su roll dentro
del equipo y aceptar las críticas/observaciones
que le llegan. A nivel técnico el peso lo lleva el
monstruo Keita. El mister, es el tercer jugador que
más veces ha vestido la camiseta DEL Vinaròs C.F.,
y sólo por eso se merece el respeto de todo el
mundo. Además de tener que respetar esa máxima,
todo miembro de la asociación debería aceptar
las decisiones técnicas que se toman durante
los partidos, porque eso es una norma aceptada

futbolísticamente, y que cualquiera que ha
practicado cualquier deporte la tendría que tener
asumida. Para culminar todos los despropósitos
de ayer, el capitán de la asociación se dejó las
botas en casa y tubo que jugar con otras que le
dejaron dos números y medio más pequeñas.
Eso debería ser motivo de sanción. Respecto al
partido en sí la primera parte acabó con empate
a cero todo y que el equipo langostinero tubo
dos ocasiones muy claras que desaprovecharon
Iñigo y Wellington. También varias incursiones de
Luis por la banda derecha provocaron peligro en
el área rival. Lo de Luis es para analizar, porque
en definitiva, la potencia sin control no sirve de
nada. El día que sepa tener control de sí mismo
y levantar la cabeza, será un estilete a tener en
cuenta. De momento es un diamante en bruto.
Comienza la segunda parte y un rival contrario
recoge el balón en su campo y se planta en
el borde del área del equipo de Vinaròs, allí y
taponado por tres componentes de la agrupación
recibe una falta sin sentido que provoca el primer
gol de la Aldeana en el minuto 2 de la segunda
parte. Estas cosas no pueden pasar porque hubo
mucho tiempo antes para hacer la falta, y hacerla
en el borde del área cuando ya no tenía opciones

Los hermanos Brito Suben a lo alto del Podium

El pasado domingo 24, Izan Brito se
desplazó a Barcelona para disputar el
campeonato de cataluña infantil de tkd, se
alzó con el ORO despúes de realizar una
semifinal impresionante quedando 17 a 0 y
una final muy reñida ganandola por 16 a 6.
Por otro lado Cheyenne Brito el pasado 17
de marzo se desplazó a Bélgica al abierto de
Tkd clasificado como G1 con un resultado
de Bronce. Ganando a rivales de la Selección
de Senegal por 25 a 8, Selección de Holanda
por 24 a 12, Selección de Suiza 22 a 8 y
perdiendo contra su rival Española por 14
a 8.
Y el pasado sábado 23 ,Cheyenne se desplazó
22

a Bulgaria, a disputar el Multi Europeo de
Tkd, alzandose con la Plata y asegurandose
así su plaza en el campeonato de Europa
Junior y Sub 21 de pesos Olímpicos,
representando a la selección Española.
Tuvo que vencer a rivales de la selección de
Grecia por 22 a 2. Selección de Groacia por
32 a 20. Selección de Austria por 28 a 13.
Seleción de Bulgaria 13 a 2 y perdiendo la
final contra la selección de Rusia, una rival
muy fuerte que le complicó el combate.
Agradecemos a sus esponsors, Ortopedia
Roca de Vinarós, Tusah, Bodylife, Proyecto
Fer ,a su maestro y compañeros el apoyo a
estos jovenes deportistas.

es no leer adecuadamente el partido. A partir de
ahí el equipo de Vinaròs adelantó la posición de
Pla que tubo dos claras ocasiones que hubieran
cambiado el signo del partido. Para finalizar una
falta a favor de la Aldeana al lado de los banquillos,
es lanzada directa y Raúl creyéndose que después
del bote se iba por encima, la deja pasar y se cuela
en el interior de la portería. Como resumen, la
falta de intensidad y garra en la segunda parte,
y los detalles que son importantes, provocaron
la pérdida de un partido que como mínimo se
hubiera tendido que empatar.
Un poco de respeto señores.
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Trofeu Club Natació Vinaròs
El passat diumenge 24 de març
es va celebrar en la piscina
Servol el Trofeu Club Natació
Vinaròs,un trofeu de caràcter no
competitiu en el que participen les
categories mes menudes del club.
La competició va transcorrer en un
ambient molt agradable encara
que els nadadors estaven molt
nerviosos per ser per a la majoría

d' ells la seva primera competició.
Van nadar : Vega, Patricia, Nayara,
Elsa, Alexia, Valeria, Marta, Teresa,
Nayara, Ariadna, Abril, Martina,
Edu, Manel, Jordi, Mauricio, Adan,
Marc, Carlos, Fran, Rafa, Cristian,
Gregorio, Lucian, Guillem i Iker.
Els de primer any van nadar
25m lliures,25 m esquena i 25
m braça i els de segon any 50m

lliures,50 m esquena i 50 m braça.
En acabar, membres de la junta i
els representants de l' ajuntament
Guillem Alsina i Marc Albella
van fer l' entrega de medalles i
xuxes per a tots els participants.
Despres
ens
vam
reunir
nadadors,pares i familiars en
un dinar de germanor que es

va fer a la carpa de l' Atlantic.
Volem agrair la colaboració de
nadadors del nostre club ajudant en
la preparació i durant la prova fent
de arbrits cronometrant les proves,
a Carnes Ros pel seu obsequi per
al sorteig entre tots els nadadors.
Felicitar a tots els nadadors que van
demostrar estar en un bon nivell !!!

Club Taekwondo Atencia

El Club TAEKWONDO ATENCIA ha
participado, este sábado, en el Open
Internacional de la Cerámica con más
de 800 participantes de todas partes
,el club ATENCIA con 8 deportistas
Octubieron un buen resultado .
Adrián Paul Apostol- ORO
Mireia Agustín - ORO
Laia Forcadell - ORO
Kevin Atencia - PLATA

Eric Atencia - BRONCE
También queremos felicitar a los
que no han podido clasificarse :
Berta Agustín , Adrián Acosta y
Albert Sorin, realizando muy buenos
combates.
Seguiremos
trabajando
para
superarnos y mejorar.
Gracias a todos los papis por vuestro
apoyo.!!!

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultado atrasado 19ª Jornada
Morella F. C.

1

C. D. Benicàssim

0
2
0
4
0
3
2
1

C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Benicàssim
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"

Resultados
Morella F. C.
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Els Ibarsos

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"

Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

0

Jornada 25

J.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

G.
17
16
13
12
13
11
11
12
11
10
8
8
6
4
4
0

E.
2
3
7
9
4
9
7
4
5
4
8
7
4
6
6
3

2
0
3
3
2
1
2
2

P.
6
6
5
4
8
5
7
9
9
11
9
10
15
15
15
22

G.F.
62
39
58
50
50
37
49
49
41
28
34
40
44
33
28
30

Jornada 26

31/03/2019

C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"

C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

G.C.
20
18
44
28
40
29
31
38
43
37
36
47
63
56
60
82

PTOS.
53
51
46
45
43
42
40
40
38
34
32
31
22
18
18
3

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
Morella F. C.

DIF. G.
42
21
14
22
10
8
18
11
-2
-9
-2
-7
-19
-23
-32
-52

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

consulta@dermatologiaestela.com
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PASQUA ESPORTIVA
ACTIVITATS MULTIESPORTIVES PER A TOTS!

DEL 23 AL 26 D’ABRIL 2019

RES

DE 10.00 A 13.00 HO

5 A 6è

PER A XIQUETS DE P
ES!
PLACES LIMITAD

PREU: 10 EUROS

INSCRIPCIONS:
A LES OFICINES DEL CME
8 I 9 D’ ABRIL DE 9.00 A 14.00 HORES

Curs 2018/19
Presentació amb

Power Point

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 14 de maig al 13 de juny
Durada: 20h
Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 27€ Socis: 24.85€

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

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

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es
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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

XXIII Trobada nacional
de Puntaires
2000-2019: 20 anys de trobades a Vinaròs

TERTÚLIA

COL·LECTIU DE
PUNTAIRES DE VINARÒS

Viatge a la

FOTOGRAFIA 2019
Tema: Les Bicicletes

d’Almagro
Divendres 7 de juny
Eixida: 15.00 h de la parada del Bar Continental (Av. Llibertat)
Arribada a Ciudad Real per sopar
Allotjament a Ciudad Real: Hotel Cumbria ***

Habitació doble i mitja pensió: desdejuni + sopar

Dissabte 8 de juny
Anem a Almagro
11,00 h: Ofrena floral al monument a la dona Puntaire
11,30 h: Concentració de Puntaires en el centre cultural SILO

Dinar al Restaurant La Encajera
17.00 h: Visita guiada per la ciutat d’Almagro.
19.00 h: Corral de comèdies amb visita teatralitzada.

1r Premi 300 €

Tornada a l’hotel

2n premi 200 €

Diumenge 9 de juny

Període d’entrega de l’1 d’abril
fins al 8 de maig, ambdós
inclosos.

3r premi 100 €

Anem a Almagro

Dos accèssits dotats en 75 € cadascun

11.00-14.00 h: Museu de Puntaires. Jornada de portes obertes.

Premi a la millor fotografia d’autor/a local 50 €
Premi a la millor fotografia feta per algú que siga alumne/a del Consell
Municipal d’FPA o membre de l’Associació d’Alumnes 2018-2019

Dinar al Restaurant La Encajera
Després de dinar tornada a casa.

Preu sòcies 140€ / No sòcies : 144€ (inclou autobús, allotjament MP, dinar

Consulteu les bases:
http://consellepa.vinaros.es/

dos dies a Almagro i visites) Opcional: circuit spa a l’hotel: 12€

Inscripció oberta:
antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93

Presenta l’obra : Rosa Roca

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.

CONCURS

Col·labora:

PRESENTA
EXPOSICIÓN

LUGAR: Auditorio de Vinaròs
FECHAS: 27 de Marzo al 10 de Abril del 2019

¡VEN A VISITARLA!
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

EL FUTURO NOS INCUMBE A TODOS/AS

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL DISSENY DEL CARTELL DE LA FIRA I FESTES SANT JOAN I SANT PERE
2019
1.- Llibertat total de tema pel que fa a la realització del cartell.
2- Els cartells hauran de ser originals i inèdits. Realitzades expressament per a aquest
procediment. En cas que s’incomplisque aquesta norma, el jurat tndrà la potestat de
descalifcar al cartell en qüestó que no complisque aquesta base.
3.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, com a composició
fotogràfca, sistema digital, pintura, etc excepte pasts, perquè la seva reproducció
no oferisque difcultats i no exigisque més de sis tntes, incloent daurades i
platejates.
4.- Els originals, hauran d'incloure el logotp de l'ajuntament de Vinaròs i la següent
inscripció de forma ben visible, que ressalte per la col·locació i grandària de les
lletres “Fira i Festes Sant Joan i Sant Pere. 21 de juny al 30 de juny 2019. Vinaròs”
5.- El cartell haurà d'adoptar forma vertcal, de 50 x 70 centmetres, havent-se de
presentar muntat sobre bastdor de xapa o cartró de 5 mm de gruix. Juntament amb
el mateix es presentarà un cd amb l'original digital, PDF i JPG a 300 ppp de resolució,
per a la seva posterior reproducció en formats digitals.
6.- Tots els treballs seran presentats embalats i sense res visible a la OIAC (Ofcina
d’Informació Atenció al Ciutadà) amb un sobre tancat sense nom. A l'interior del
sobre, fguraran el lema i/o temàtca del cartell, les dades de l'autor/a: nom i
cognoms, DNI, adreça, telèfon i i.mail.

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

27

Tauler Municipal
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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

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

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

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

y el anuncio de cobro para 2019 de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión

«Màrqueting
digital per a
empreses» (10 h)

«L’experiència de
client. La clau per
al futur del teu
negoci» (15 h)

· 964 401 912

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

Dies 6, 7, 13, 14, 20 i
21 de maig de 14.15 a
16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
29 d’abril

«Creativitat per a
les teues xarxes
socials» (5 h)

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
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

«Disseny gràﬁc
amb mòbil» (5 h)

les ha sido delegada.

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

Cicle de conferències
ingreso con un duplicado que solicitará en las oficinas del Ayuntamiento o Diputación, donde
a la Seu del Nord
también se deberán comunicar los posibles errores en los datos que aparezcan en los

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

«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

Campus Obert · CO
Seu del Nord

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

Campus Obert · CO
Seu del Nord

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

IV Jornades de Memòria Històrica de Vinaròs
Dijous 4 d’abril de 2019 / 19 h
La Sección Femenina de Falange: Dones i feixisme espanyol

Antoni Morant Ariño | Dept. d’Història Contemporània de la Universitat de València

Divendres, 5 d’abril de 2019 / 19 h
L’educació política de la joventut durant el franquisme: entre les organitzacions
falangistes i el professorat crític
Carlos Fuertes Muñoz | Dept. de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat de València
Dijous, 2 de maig de 2019 / 19 h
La Sección Femenina: la dona d’ahir vista des de l’Espanya d’avui

Beatriz García Miñana | Màster en Investigació i Docència en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC
Vinalab. C/ de Galícia, 12, 12500 Vinaròs
Més informació:

IV Jornades de Memòria Històrica de Vinaròs
Dijous 4 d’abril de 2019 / 19 h
La Sección Femenina de Falange: Dones i feixisme espanyol
28Antoni Morant Ariño | Dept. d’Història Contemporània de la Universitat de València
Divendres, 5 d’abril de 2019 / 19 h

Seu del Nord de l’UJI
seudelnord@uji.es

www.campusobert.uji.es

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

Dies 10 i 11 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
3 d’abril

Tauler Municipal

30 març de 2019

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
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).
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.

CONCURSO ESCAPARATES SEMANA SANTA 2019
1- Podrán participar todos los comercios de Vinaròs , que dispongan de
escaparate en la vía publica. El tema: LA SEMANA SANTA DE VINARÒS.
2- INSCRIPCIONES hasta el día 5 abril 2019 en el siguiente correo
electrónico:
Cofradiasdesemanasantavinaros@hotmail.com Indicando el nombre del
establecimiento y dirección.
3- PERIODO DE CONCURSO del 12 al 22 Abril 2019, ambos incluidos.
4-PREMIO se establecerá un único premio consistente en DIPLOMA y 100 €
5- EL JURADO estará formado por componentes de la Federación de
Cofradías y el Concejal de Cultura.
6- La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. El
fallo del jurado es inapelable.
Vinaròs Marzo 2019
29

30 març de 2019

ESQUELES

PUBLICITAT

Rogad a Dios por el alma de:

José Yeves Martínez
Que falleció en Vinaròs
el día 23 de marzo de 2019,
a los 83 años de edad.
D.E.P.

Tu esposa, hija, nieta, yerno y amigos
siempre te recordarán con cariño
Agradecemos a familiares y amigos
las muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado,
así como al personal sanitario del Hospital de Vinaròs
por su atención y profesionalidad. Gracias de corazón.

5é aniversari de:

Maria Misericorida Roso
(Consuelo)
Que ens va deixar el día 25
de març de 2014
D.E.P.

Les teues filles, gendres, nets i besnéts sempre
et portaran dins del cor.

Amparo Puig Peña, in memoriam
E.FONOLLOSA
La comunitat educativa de Vinaròs està de dol. Una mestra molt
estimada del col·legi Sant Sebastià, Amparo Puig Peña, se n’ha anat als
58 anys, després d’una llarga malaltia.
El seu primer treball va ser a Sant Mateu donant classes de valencià als
adults, en un època on poca gent sabia res de la nostra llengua. Més
tard va ser mestra de Religió de l'escola Misericòrdia i també va estar al
col·legi Assumpció. Ara ja feia anys que tenia la seua plaça al CEIP Sant
Sebastià.
També va ser molts anys catequista de l’Església Assumpció i “Camarera
de la Mare de Déu”, participant activament en l'organització del quart
centenari de la relíquia de Sant Sebastià.
Des del col·legi Sant Sebastià, ens destaquen que va ser “defensora de la
nostra llengua i de les nostres costums. Les desigualtats socials i la lluita
de les dones sempre va ser part de les seues preocupacions. Sempre
tenia bones paraules i atenció preferent per als alumnes amb dificultats”.
També deien que era “bona companya, bona mestra, bona mare i bona
esposa. Sempre orgullosa del seu fill, doctorat en Física”.
Es pot donar el condol al Nou Tanatori i el soterrament serà aquest
divendres a les 5 de la tarda a l’Arxiprestal. Descanse en pau.

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
av. Llibertat, 9
30 març
TORREGROSA

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

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe

c. Pont, 83

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

SANZ

Benicàssim

abril

Castelló

6

pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

Almassora

ADELL

Vila-real

abril

Borriana-Les
Alqueries

GUIMERÀ

5

Nules-La
Vilavella

ROCA

abril

Moncofa

abril

4

Xilxes

3

 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

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

La Llosa

FERRER

Almenara

abril

Les Valls

2

i 19.45.

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

av. País Valencià, 15

Sagunt

Vinaròs Farmacia

Puçol

abril

El Puig

1

 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. del Pilar, 120

Massalfassar

PITARCH

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

31

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

Rifa Solidaria junio 2019
La
recaudación
irá
destinada al proyecto
de 90 bicicletas para la
Fundación Vicente Ferrer.
Para más información:

Carmen - 696 69 40 29
SORTEO nº1
Cuadro donado por el famoso pintor
NARCIS GALIÁ de Alcanar

Patrocinan:

SORTEO nº2
Comida o Cena de Menú Gastronómico en el
Antic Molí de Ulldecona, premiado con una
estrella Michelín, con el cheff Vicent Guimerà Tel.: 977 57 08 93

