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L’Ajuntament inicia l'expedient per a caducar el
PAI del Camí Fondo

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb els vots a favor
de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició l'inici de
l'expedient de resolució del PAI SUR 15, conegut com el PAI
del Camí Fondo, al no haver atès l'empresa urbanitzadora,
UrbanitzacionsVinaròs SL, els requeriments de l'Ajuntament.
Aquest dotacional, situat entre els carrers Pilar, Maria
Auxiliadora i l'avinguda Llibertat, contemplava
en els seus inicis la realització d'un gran parc verd
de 40.000 metres quadrats i equipaments com
l'ampliació del col·legi de l'Assumpció i un recinte firal.
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va explicar
que el PAI va ser adjudicat l’any 2005, i que el 2014 es
va aprovar la reparcel·lació i l'any 2016 l'Ajuntament
va aprovar una pròrroga de dos anys. Passat aquest
període, el consistori va presentar diversos requeriments
a l'empresa que no han estat contestats. “Aquest any hi ha
hagut una modificació de la llei d'urbanisme que regula el
procediment per a efectuar les desparcelacions, i el que
proposem ara és deixar sense efecte la reparcel·lació que es
va aprovar en 2014”, va explicar Valls, que va recordar que

un 70% dels propietaris estan a favor de la caducitat del PAI.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles, va demanar
ajornar aquest punt durant dos mesos per a ser
estudiat conjuntament amb tècnics, considerant
que aquesta decisió pot implicar futures sentències
urbanístiques que llastren l'economia de l'Ajuntament.
Des del PP de Vinaròs, Juan Amat va justificar l'abstenció
apuntant que “sabem que volen resoldre el PAI, però
no ens diuen si tenen un pla definit, no hi ha full de
ruta”. També va assenyalar Amat que “entenem que
renuncien als equipaments que estaven programats
en aquests terrenys, i creiem que aquesta decisió
hauria de ser consensuada en ser molt important per
al futur del municipi i considerem que la decisió és
precipitada a escassos dos mesos de les eleccions”.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, que va acusar l'oposició
d'estar fent “demagògia” assenyalant que en aquesta
zona “no hi ha avui dia ni parc ni recinte firal, sinó un PAI
bloquejat i governar és escoltar als propietaris afectats i
prendre decisions”.

L'Ajuntament aprova el reglament d'ús del DRON
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
el reglament regulador de l'ús del
RPA-DRON, una petita aeronau
no tripulada que serà operada
mitjançant control remot, del qual
ja disposa la Policia Local i que
servirà pròximament per a exercir
vigilància i control d'activitats en el
terme municipal. El cost del DRON
ha estat de 7.000 euros, segons es
va informar en la sessió. L'alcalde,
Enric Pla, va explicar que ja hi ha un
agent format per a la seva utilització
i
que
pròximament
aquesta
formació la realitzaran més agents.
Per part de Acord Ciutadà, Lluis
Batalla va criticar que el DRON ja
estigués adquirit abans que estigués
aprovat el reglament i va lamentar
que s'estigui invertint en tecnologia
i no en factor humà, quan no estan
solucionades
les
discrepàncies
que tenen els agents de la policia
local amb l'equip de govern
quant a les peticions de millora

de les seves condicions laborals.
Des del PP de Vinaròs, Juan Amat va
justificar la seva abstenció apuntant
que “pot estar bé invertir en un DRON,
però cal tenir en compte que els
mitjans de què disposa la policia local
avui dia estan infrautilitzats i adquirir
un material que no sabem quan ni si
es podrà utilitzar, igual que les motos,
és un problema”. També va recordar
que cada ple els agents reivindiquen
millores laborals i critiquen la
seva mala relació amb l'equip de
govern. “Expressen públicament
el rebuig que els provoca la seva
política, i la meva pregunta és si
utilitzaran el DRON si encara no
s'utilitzen les motos”, va concloure.
L'alcalde, Enric Pla, va assenyalar que
es tracta d'una tecnologia necessària
i va lloar la professionalitat de la
policia local, destacant que s'ha
mantingut durant aquest període de
reivindicacions. També va acusar a
Amat i Batalla de barrejar temes. “És

cert que hi ha un problema amb la
plantilla de la policia local, com n'hi
ha en moltes altres poblacions, i com
n'hi havia l’any 2015, una situació
que es produeix en tots els finals de
legislatura”, va concloure.
En el ple van tornar a entrar part
dels agents de la Policia Local amb
pancartes que reclamaven millores
laborals i criticaven l'acció de govern.
L'alcalde, Enric Pla, els va indicar que
no podien exhibir les pancartes en
estar en període electoral i els va
ordenar retirar-les. Els agents les van
deixar i el ple va continuar, però una
mica més tard dos d'ells es van posar
un esparadrap en la boca en senyal
de protesta. L'alcalde els va demanar
llavors abandonar la sala per “faltar el
respecte al ple”. Tots els agents es van
aixecar llavors i van sortir de la sessió.
El portaveu del PP, Juan Amat, va
acusar l’alcalde d’haver fer una
interpretació molt restrictiva del
reglament.
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Aprovada una moció que reconeix al Club de Caça San Sebastián i a la caça
com a activitat i pràctica esportiva amb arrelament en la localitat

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple ordinari amb els vots a favor de PP,
PSPV i PVI, l'abstenció de Totes i Tots som Vinaròs i Compromís i el vot en contra
de Acord Ciutadà una moció presentada pel PP per a reconèixer el Club de
Caça Sant Sebastià i la caça en general com a activitat i pràctica esportiva amb
arrelament social en la localitat. Aquesta moció ja va ser presentada i retirada en el
passat ple de febrer a petició de Compromís i Som Vinaròs per a poder presentarne una de consensuada, en considerar tots dos grups que va ser presentada
amb massa urgència per part dels populars. No obstant això, la proposta va
tornar a ser presentada sense cap canvi, criticant en aquest sentit el portaveu
del PP, Juan Amat, que cap d'aquests partits es va posar en contacte amb ells.
Amat va argumentar que la caça “és una activitat que mereix el reconeixement
de l'Ajuntament, com també el Club de Caça San Sebastián de Vinaròs com a

Solicitada una subvenció a
l’Agència Valenciana de la
Innovació per al citilab
L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la solicitud d’una ajuda
per import de 39.753 euros per destinar-la al programa
impuls a la compra única innovadora. El regidor de Govern
Obert i Noves Tecnologies, Hugo Romero, va explicar que
la intenció del consistori és destinar-los a la creació del
Vinaròs Citilab o laboratori urbà que es desenvoluparà amb
el suport de la Universitat Jaume I, per tal de teixir ponts
entre la investigación i els coneixements de les empreses
i universitats per aplicar-les a l’administració local en
qualsevol dels seus serveis.

entitat amb arrelament i antiguitat en el municipi, amb més de 300 socis, i
que contribueix a formar esportistes que són fins i tot campions d'Espanya.
Creiem que és doncs una activitat susceptible de donar-li suport en ser
practicada per centenars de persones del club i que és important també a
l'hora de contribuir a la biodiversitat, la conservació i la generació de riquesa”.
Per part de Compromís, Jordi Moliner va assenyalar que hi ha divisió en
el seu partit respecte a la caça i que la moció era massa genèrica. “Podem
estar d'acord en coses com que és important el control cinegètic i que ha
d'estar regulada per a evitar pràctiques inapropiades, però cal recordar
que també hi ha queixes per abandó de gossos utilitzats per caçadors i
d'amos de finques. La singularitat del nostre terme municipal fa que en
període de caça arribin queixes de veïns originades per aquesta activitat,
i, sent conscients que tot i que són pocs els caçadors que causen
aquestes molèsties, perjudiquen el col·lectiu. Reconeixem els esforços
de la societat de caça i les seves iniciatives. Han fet moltes accions en el
nostre terme municipal i mantenim una bona relació des de la regidoria”.
Per part del PSPV, Guillem Alsina va dir que el seu grup municipal estava
a favor d’aquesta moció perquè “busca mecanismes per a minimitzar els
aspectes negatius de la caça i la implicació de les diferents administracions
perquè la caça sigui una eina per a la conservació d'hàbitats i espècies i
preservar una activitat econòmica imprescindible per al món rural”.
L'alcalde
Enric
Pla,
va
assenyalar
que “cal
buscar
la
convivència en un espai cada vegada més utilitzat com és la
naturalesa, i regular-lo de la manera més segura possible”.
Finalment, Acord Ciutadà, únic grup que va votar en contra, va argumentar
a través del seu portaveu, Lluis Batalla, que hi havia aspectes de la moció
que no compartia, com que fos “més que un esport o un generador de
riquesa” i va considerar que la moció era electoralista. “La caça com a
intercanvi de vots”, va assenyalar.

Vinaròs liderarà una plataforma d'alcaldes
per a exigir solucions a les carències sanitàries
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per
unanimitat una moció sol·licitant solucions
als problemes que travessa la sanitat pública
de l'àrea de salut 01, especialment a l'hospital
comarcal. La moció, presentada pel PVI i amb
l’acord de tots els grups, demana a l'alcalde
de Vinaròs, Enric Pla, que convoque als
primers regidors del Baix Maestrat i Els Ports
per a identificar els problemes i proposar
possibles solucions referent a l'àrea de salut.
També se sol·licita a la Conselleria l'adopció
de mesures urgents per a eradicar totes les
problemàtiques que històricament arrossega

aquesta àrea de salut i principalment
l'hospital i realitzar un seguiment i control
d'aquestes mesures adoptades.
La portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles,
va assenyalar que “malgrat les millores
introduïdes a l'hospital el servei a l'usuari
empitjora per la falta d'especialistes en
algunes especialitats”, considerant que hi ha
“molts problemes per resoldre”.
Per a Miralles, “és necessari crear una
plataforma liderada per Vinaròs que integre
als alcaldes de la comarca i dels Ports per a
posar fi a aquestes manques”.
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L’Ajuntament exigirà a Foment millores al servei ferroviari
El ple de l'Ajuntament de Vinaròs
va aprovar per unanimitat una
moció rebuda de la plataforma
ciutadana “Trens Dignes al Maestrat”
i presentada pel PVI per a exigir
la millora en el servei ferroviari,
ja que malgrat l'augment de les
freqüències, continuen haventhi problemes en aquest servei.
La plataforma Trens Dignes i els
usuaris de Renfe al País Valencià
havien demanat als ajuntaments
de Terres de l'Ebre i les comarques
valencianes de la Plana i el Maestrat
que portaren als plenaris aquesta
moció per la millora del transport
ferroviari. En la resolució es reclama
que els ajuntaments denuncien
davant del Ministeri de Foment "el
greu deteriorament" d'un servei que,
segons dades de la mateixa empresa,
utilitzen diàriament més de 40.000
persones en el conjunt de les 6 línies
de la xarxa.

En les seves demandes sol·liciten
una reducció del preu dels bitllets
i l’aplicació d’abonaments amb
una durada d’un més, així com
preus especials per als treballadors
que cada dia fan servir el tren.
D’altra banda, també reivindiquen
l’eliminació
de
les
barreres
arquitectòniques, tant a les estacions

L'Ajuntament
caduca
una unitat
d'execució per
incompliment
del conveni
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
resoldre la condició d'urbanitzador
a l'empresa adjudicatària del sector
UE2R12, situat entre els carrers del
Pont i l'avinguda Llibertat.
El regidor d'Ordenació del Territori,
Jan Valls, va explicar que el motiu de
proposar la caducitat del programa és
l'incompliment del conveni signat amb
l'ajuntament per part de l'empresa.
“Volem ara realitzar un millor estudi
d'aquesta zona en tractar-se un sector
urbà”, va concloure.

DJ
DANNY.A
FONSET
ALCANAR
NANDO

SENSACIONES
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com als combois, a més d’obrir les
estacions de Santa Magdalena o
Alcanar perquè els veïns també
es puguen beneficiar del servei
sense necessitat de viatjar fins
a altres localitats per agafar el
tren. Pel que fa a la circulació dels
regionals sol·liciten l’ampliació
de la línia Castelló – Vinaròs fins

a Tortosa per facilitar l’enllaç
amb els rodalies de Catalunya.
Per últim també reivindiquen
unes màquines expenedores
òptimes per poder fer la compra
dels bitllets amb condicions,
així com la correcta formació dels
treballadors perquè atendre als
usuaris sense problemes.

Esquerra Republicana de Vinaròs(ACORD) denuncia la
despesa de 7.000 € en un DRON abans de solucionar les
condicions laborals de la Policia Local
Esquerra Republicana de Vinaròs (Acord) ha
criticat la postura de l’equip de govern al plenari
ordinari de març, apuntant que “van censurar
contínuament als ciutadans de la policia local que
pacíficament, manifestaven que el govern els té
menystinguts laboralment , al mateix temps que
aprovava un Reglament d'ús de Drons”. Segons el
portaveu d’Acord, “els molestava veure'ls i els van
expulsar de la sala”.
Segons Batalla, “el més insultant per als obrers de
la Policia Local, és que el govern s'ha gastat 7.000
€ de diners del poble en un Dron, sabent els
inconvenients de seguretat i confidencialitat que
ara mateix tenen i, a més, sense tenir agents de
Policia habilitats per fer-los pilotar. Este govern
tria l'aparador i se n'oblida de les persones.
De res val CityLab, o Smarts City, o Dron,

justificant que anem cara el segle XXI, XXII o
XXIII, si se n’oblida el factor humà. Si el progrés
és per silenciar les persones , no hi ha progrés”.
També va acusar l’equip de govern de “menyspreu
als ciutadans de la Policia” durant el ple de març
i a l’alcalde “d’amagar-se darrere la llei electoral,
aplicant la censura a l'acció de reivindicació
de treballadors de l'Ajuntament” . “Pla, amb el
silenci de Romero, Alsina i Moliner, va tornar a
interpretar la norma al seu interès, i va arribar a
l'esperpent de no permetre cap moviment a la
sala i d’expulsar dos ciutadans pel seu silenci
reivindicatiu”, va indicar, afegint que “el col.lectiu
de Policia Local no està adscrit a cap formació
política, i la seua presència mai va alterar l'ordre”,
i preguntant-se si l’alcalde “farà el mateix el dia
1 de Maig”.

CENA
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La fira Agromoció, els dies 13 i 14 d'abril al passeig Fora del Forat
Vinaròs es convertirà en el punt de trobada per al sector de l'agricultura, els productes de proximitat i l'automoció

La nova edició d'Agromoció, presentada esta setmana pel regidor Jordi Moliner, serà els dies 13 i 14 d'abril a Fora Forat

El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi
Moliner, va presentar dilluns una nova edició de la
fira Agromoció per als dies 13 i 14 d'abril. El passeig
Fora del Forat es convertirà en l'epicentre de la
mostra amb més de 22.000m2 d'exposició amb
parades de productes de proximitat, automoció
i maquinària agrícola. Moliner ha insistit que
"enguany la fira s'ha reestructurat per aprofitar
millor l'espai i sobretot oferir una mostra més
atractiva per als milers de visitants que s'espera
que s'apropen durant el cap de setmana".
Pel que fa als productes de proximitat, Moliner
ha destacat que es comptarà amb una gran
varietat de parades, des de vins i licors, fins a mel,
melmelades, embotits i dolços. Tot elaborat a les
nostres comarques de forma artesanal per mostrar
que a casa nostra també es fan productes de
gran qualitat. En aquest sentit, el regidor insistia
que "es tracta d'una bona oportunitat perquè els
productors es puguen donar a conéixer, a més
de comptar amb les empreses d'automoció i
maquinària agrícola, que també disposaran del

seu espai de venda".
A banda de la part comercial, Agromoció també
disposarà una variada programació d'activitats per
a tots els públics. Entre elles destacarà l'exhibició
d'ensinistrament i obediència de gossos per part
del Club Caní Mondioring, a més de pintacares per
als més petits, així com la tradicional talla de fusta
amb moto serra que oferirà Sthill Tractogarden.
Com a novetat enguany es comptarà amb la
presència de Dossom que ha preparat activitats
per als més petits amb tallers, màgia i fins i tot un
petit concert, tot amb estris reciclats, per tal de
fomentar la gestió correcta dels residus entre els
xiquets.
Una altra de les novetats serà la col·laboració de les
atraccions de la fira que repartiran 2.000 tiquets,
entre tots els estants i paradetes, amb descomptes
d'un euro durant el cap de setmana, perquè
s'entreguen entre els visitants a la mostra.
Durant la fira d'Agromoció també es farà entrega
de la distinció que cada any atorga el Consell Agrari
Local en reconeixement a la feina de les persones o

entitats dintre del sector agrícola. Enguany recaurà
en la Caixa Rural Vinaròs pel seu destacat treball per
mantenir la celebració de la festa de Sant Antoni,
així com l'estreta col·laboració que sempre ofereix
al Govern Municipal. Moliner agraïa la col·laboració
de la Regidoria d'Obres i Serveis, destacant que
gràcies al seu esforç s'adequarà el passeig Fora del
Forat per acollir els més de 22.000m2 d'exposició.
Per acabar el regidor animava a tota la comarca a
apropar-se fins a Vinaròs, els dies 13 i 14 d'abril,
per gaudir d'Agromoció en un cap de setmana ple
d'activitats per a tota la família.
Jornades Agromoció
La setmana abans de la mostra, del 8 al 12 d'abril,
el Centre del Coneixement del Vinalab acollirà
les Jornades Agromoció, enguany destinades a
promocionar els productes de proximitat. En total
s'han programat quatre xerrades que inclouran
degustacions de vins, mel, oli d'oliva, cervesa
artesana i bolets. Els abonaments per assistir a
les quatre ponències es podran aconseguir al
Restaurante Hotel Teruel.
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Cultura presenta les IV Jornades de la Memòria Històrica
Enguany la temàtica estarà dedicada a l'OJE, a més de fer un homenatge a
Alfred Giner Sorolla i Paco Batiste en motiu del centenari del seu naixement.
Vinaròs dedicarà els mesos d'abril
i maig a la Memòria Històrica
amb una programació variada
per continuar difonent el passat
més recent de la nostra història.
Xerrades,
exposicions,
visites
guiades i teatre formaran part de
l'extensa agenda que s'ha organitzat
amb la col·laboració de la Fundació
Caixa Vinaròs.
Durant la presentació dels actes,
el regidor de Cultura, Marc Albella,
ha destacat que enguany les
Jornades estaran dedicades a la
Organización Española Juvenil, amb
xerrades i conferències per explicar
la influència que va tenir a Vinaròs.
D'altra banda, afegia que també
es farà un homenatge a dos veïns
il·lustres, Alfred Giner Sorolla i Paco
Batiste en motiu de centenari del
seu naixement. En aquest sentit,
comentava a banda de les activitats
emmarcades dintre de la Memòria
Històrica també s'han previst més
actes al llarg de l'any per recordar
aquestes dues importants figures.

Pel que fa a la programació sobretot
destaca la "Visita Guiada i Recreació
Històrica de la Guerra Civil a
Vinaròs" que es farà el dissabte
27 d'abril amb la col·laboració de
l'Associació Cultural Jaume I, Terres
de Cruïlla, Aula Municipal de Teatre
i Esther Llorach. D'altra banda, per
al 14 d'abril es farà l'"Acte en record
de les víctimes del franquisme" al
cementeri municipal, mentre que
per al 5 de maig es farà l'homenatge
a les víctimes del nazisme.
Enguany també es faran les visites
guiades a la cripita-refugi de l'església
Arxiprestal i al búnquer de l'entrada
del port pesquer. Albella agraïa la
feina de la Brigada Municipal que ha
instal·lat llums en els dos espais per tal
de poder oferir una millor experiència
als participants. Les persones
interessades en assistir als dos circuits
poden reservar places a la Fundació
Caixa Vinaròs.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla,
ha destacat que amb aquestes
Jornades es mostra el compromís

de l'Ajuntament amb la Memòria
Històrica, recordant que la ciutat es
membre de la Xarxa de Municipis
Valencians per la Memòria Històrica
i també de la Xarxa Mai Més de
Municipis per a Memòria dels Camps
d'Extermini Nazis.
Pla assenyalava que dintre d'aquest
compromís l'Ajuntament participa en
dos iniciatives en record als deportats
als
camps
d'extermini
nazis.
D'una banda, amb la Generalitat
Valenciana per a la instal·lació de
plaques ceràmiques en memòria
dels deportats valencians i d'altra
banda, amb la Unió Europea i Amical

Mauthaussen, a través del projecte
Stolpersteine, que suposarà la
col·locació de lloses on hi ha ubicades
les cases de les persones que van ser
deportades.
Pel que fa les Jornades de la Memòria
Històrica, Pla agraïa la col·laboració
de totes les entitats que fan possible
la seua organització i animava a la
ciutadania a participar en tots els
actes, insistint que "en el moment
actual que ens trobem la Memòria
Històrica és un deure més important
que mai i amb aquest compromís
sempre estarà l'Ajuntament de
Vinaròs".

El Vinalab acull la 2a Jornada de Portes Obertes per mostrar al públic els serveis que ofereix
Empreses i emprenedors han participat en aquesta cita per conéixer millor les instal·lacions, a més de ser un punt de trobada per a crear nous projectes i contactes.

El Centre del Coneixement del Vinalab a Vinaròs
va celebrar divendres 29 de març la 2a Jornada de
Portes Obertes per mostrar al públic en general
les feines i serveis que es desenvolupen en el
seu interior. Cal destacar que l'espai va néixer
amb la intenció de ser un motor d’innovació
i dinamització social, a més també d’impulsar
l’emprenedoria i l’ocupació.
Durant la jornada han assistit diversos
representants d’entitats locals i empreses de la
comarca per informar-se dels diferents projectes
que es desenvolupen en el centre. Així mateix
també han participat els empresaris, que estan
instal·lats en el Vinalab, que han donat a conéixer
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les seves activitats empresarials i els avantatges
que suposa disposar d'un espai en el viver.
El regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero,
ha destacat que "la Jornada de Portes Obertes no
es limita només a ser una trobada per assabentarse de tots els serveis que ofereix el Vinalab, sinó
que també ha sigut un espai de networking on
diferents empreses i emprenedors de la comarca
han pogut establir contactes per a posar marxa
possibles projectes conjunts".
Romero ha fet un balanç dels darrers quatre anys
del Vinalab indicant que les xifres demostren
que s'ha fet un clara aposta per dotar de més
continguts i activitats el centre, passant de les

127 anuals a les més de 250, que han suposat
l'assistència de més 9.100 persones, així com la
incubació de 23 empreses que actualment es
troben en les instal·lacions.
Per la seva banda, l’alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, ha comentat que "al llarg de la legislatura
s'ha treballat per convertir el Vinalab en un
espai transparent i obert a tota la ciutadania en
general, un punt de trobada amb la cultura, el
món científic, l'educació i la societat". En aquest
sentit, insistia que des del Govern Municipal
s'ha fet una clara aposta per potenciar el centre,
convertint-lo en un referent social, d'innovació i
d'emprenedoria.
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ACTUALITAT
PP i Acord Ciutadà demanen una comissió urgent per esclarir una “possible paralització
d'una sanció” a un establiment propietat d'un familiar de la regidora d'Hisenda
El PSPV mostra un informe de la Policia Local que indica que després de la denúncia es va pagar la taxa i es va arxivar l'expedient
“com ocorre amb tots els locals en les mateixes circumstàncies”, però el PP de Vinaròs assegura que hi ha exemples que
contradiuen aquest criteri i demana la celebració d'un ple extraordinari
El PP de Vinaròs i Acord Ciutadà han sol·licitat
la convocatòria d'una comissió extraordinària
i urgent perquè el govern municipal doni
explicacions sobre “un presumpte tracte de favor”
a familiars de la regidora d'Hisenda, María Cano,
per la “possible paralització d'una sanció a un
establiment propietat d'un familiar directe”.
Segons el portaveu del PP de Vinaròs, Juan Amat,
aquests fets els han donat a conèixer al partit
membres de la policia local. La sanció en qüestió,
va explicar el candidat popular, es refereix a
ocupació de via pública - l'import mínim de la
qual és de 1.700 euros- i es va interposar, segons
aquestes fonts, “a mitjans del 2018, i el mateix dia
que es va materialitzar es va denunciar a altres
establiments del mateix sector i totes elles van
derivar en l'obertura d'expedients sancionadors”.
“No volem acusar de res a ningú, però són fets de
suficient gravetat com perquè siguin explicats, i per
això exigim la sol·licitud d'aquesta comissió i que
l'equip de govern exposi la seva versió, se'ns faciliti
la documentació referida a aquesta sanció i sigui
investigat de forma oficial i formal”, va assenyalar
Amat.
Per part seva, des d’Acord Ciutadà, el seu portaveu,
Lluis Batalla, va considerar l'equip de govern ha
d'aclarir aquest tema de la forma més transparent,
“obrint una comissió extraordinària per a aclarir-lo,
sense evasives”.
També Acord Ciutadà va demanar resposta al
“perquè en el procés de contractació de la plaça
de Supervisor del Contracte de Neteja Viària i de
Recollida de Residus no s'ha estat curós en garantir
la imparcialitat i neutralitat de les persones que
avaluaven en dit procés” i “perquè no s'ha estat
curós en què la informació privilegiada per una
dels personis candidates no fos l'element decisori
de la seua contractació”.
El dilluns, el candidat socialista a l'alcaldia, Guillem

Alsina, va donar a conèixer un informe emès per la
Policia Local després de la roda de premsa del PP
sobre el “presumpte tracte de favor” a familiars de
la regidora d'Hisenda. L'informe policial indica que
després de la denúncia, els propietaris van procedir
al pagament de la taxa, la qual cosa va propiciar
que s'arxivés en expedient. En concret, especifica
que “després dels controls realitzats es procedeix a
denunciar i avisar al titular, donant-los un termini
per a solucionar aquestes deficiències i informant
que en cas de solucionar-les, per exemple pagant
les taxes, es procedeix habitualment a l'arxivament
de la denúncia”. A més s'apunten els expedients
oberts per la policia local a les terrasses de la
localitat, i que “en el cas que ens ocupa va ser
denunciat i, després de l'abonament de l'import,
abans d'iniciar l'expedient, es va procedir a
l'arxivament del mateix, sent aquest fet igual per
a tots els locals en les mateixes circumstàncies”.
D'altra banda, Alsina va anunciar que el PSPV
sol·licitarà una investigació interna en el si
de la Policia Local per a esclarir “quin ha estat
l'agent que ha realitzat aquesta filtració en
clau totalment electoralista per a fer mal al
PSPV i els familiars d'una regidora del partit, i
estem valorant la possibilitat de presentar tot
l'expedient a la Fiscalia perquè sigui la que actuï”.
Això és pel fet que, segons va assenyalar Alsina,
el propi Amat “va reconèixer que els papers
i la documentació han estat filtrats per un
agent de la policia local amb nom i cognoms,
amb el que no entenem com un agent que
sospita que s'ha comès una il·legalitat no
acudeix amb aquesta informació al seu superior
o ho posa en coneixement de la Fiscalia”.
Alsina també va assenyalar que “una vegada ha
quedat clar que no hi ha hagut tracte de favor,
demanem a Amat que rectifiqui públicament
i demani disculpes pel malestar que ha

causat als familiars de la regidora d'Hisenda”.
Per part seva, Cano, que va comparèixer al costat
d'Alsina, va dir que “crec que no tot val en política”, i
que “a pesar que tinc la consciència molt tranquil·la,
dol igualment perquè s'ha posat en dubte tant
la meva reputació com la de la meva família”.
El dimecres, el portaveu i candidat del PP de
Vinaròs, Juan Amat, va anunciar que el Grup
Municipal Popular ha sol·licitat la celebració d'un
ple extraordinari i urgent insistint que va poder
haver-hi un “possible tracte de favor” a familiars de
la regidora.
Segons Amat, l'informe policial que va presentar el
PSPV de Vinaròs “no dissipa les sospites, sinó que les
acrecenta, en contradir els criteris de l'Ajuntament
en supòsits idèntics en els quals els propietaris van
haver de pagar la multa i no se'ls va donar opció
de pagar només la taxa d'ocupació”. Segons va
assenyalar, el 13 de juliol de 2018, data en què es
va interposar la denúncia, altres cinc locals van
ser sancionats pels mateixos fets “i en tots ells es
va tramitar la denúncia i la dels familiars de Cano,
no”. Amat va assegurar que un d'aquests locals “va
presentar al·legacions i se li va contestar per part de
l'Ajuntament que no se li retirava la multa perquè el
dia en què va ser denunciat incomplia l'ordenança”.
“El pagament de la taxa no justifica que no es pagui
la multa”, va assenyalar Amat, que va explicar que
a més de sol·licitar aquest ple extraordinari també
s'ha demanat l'accés a tots els expedients d'aquest
tipus de l'any 2018 “amb la finalitat d'analitzar-los i
saber a quantes persones se'ls va llevar la denúncia”.
Amat també va qüestionar que l'informe que va
presentar el PSPV fos de la policia local i no del
secretari de la corporació “que és qui realment
hauria de valorar si el procediment va ser normal o
no”. I va assegurar que els populars estan estudiant
presentar els fets davant la Fiscalia. El ple haurà de
celebrar-se en un termini no superior a 15 dies.
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ESTE CASO ES “LA LECHE”
(1)
Intolerancia a la lactosa

La lactosa es el azúcar mayoritario
de la leche, esta formado por
glucosa y galactosa. Producimos
una enzima, lactasa, que es la
encargada de digerir este azúcar y que lo podamos
absorber en piezas más pequeñas. La intolerancia a la
lactosa se da cuando el cuerpo deja de producir lactasa.
La lactosa pasa al intestino grueso, donde pasa a ser
alimento de las bacterias, que producen gases en la
metabolización de dicho azúcar provocando molestias.
Además extrae agua dela pared intestinal provocando
diarrea.

Totes i Tots Som Vinaròs presenta el resultat de
les primàries i la llista electoral per a les properes
eleccions municipals
Anna Fibla Pauner, candidata a l’alcaldia

¿Qué puede tomar un intolerante a la lactosa?

Depende de cuánta cantidad de lactosa puede tolerar.
Hay personas que se pueden tomar un vaso de leche
al día sin que pase nada y otras no pueden ni tomar
un medicamento que lleve algo de lactosa como
excipiente. Actualmente se comercializan leches sin
lactosa (realmente sí que lleva lactosa, le añaden
lactasa).
Los quesos no contienen lactosa (o casi nada) y los
yogures contienen bacterias que digieren la lactosa.
Realmente la excepción son los tolerantes a la lactosa
Tenemos la concentración de lactasa más alta entre
los primeros años de vida, luego se mantiene en
concentraciones mínimas durante toda la edad adulta y
puede llegar a perderse por no tomar leche.
Es un círculo vicioso, si dejas de tomar leche, dejas de
producir lactasa por lo que la leche te sienta peor. El
cuerpo humano es muy listo, no va a producir algo si
no se va a utilizar. Lo mismo pasa al revés. Hace miles de
años en los países del Norte se produjo una mutación
genética que provocó que la gente fuera tolerante a la
leche toda la vida, ya que era un recurso alimentario
muy importante. Este hecho ha creado la minoría
tolerante de la que antes hablábamos. Mucha gente
mira con recelo la leche por dicho motivo, la cuestión
es al revés, las personas que puedan tolerar la leche y
la quieran consumir que la aprovechen, ya que es un
recurso nutricionalmente muy bueno.

El único mamífero que bebe leche en edad adulta

Este comentario es muy frecuente en personas que
consideran que no deberíamos tomar leche en edad
adulta. Me voy a mojar, si alguna persona del ámbito de
salud te hace este comentario quiere decir que no tiene
argumentos mejores para afirmar que la leche es mala.
Deja mucho que desear.
Somos el único mamífero que toma leche en edad
adulta, pero también somos el único mamífero que va
a trabajar, cocina o baila. Pero sobretodo, lo que nos
diferencia con los otros mamíferos en cuanto a esto es
la disponibilidad para poder tomar la leche. No veo a mi
gato Lilo capaz de abrir la nevera, coger el brick de leche
y bebérselo, pero si le pongo un poco en un plato no
le hace ascos. No hay ningún alimento proveniente de
la naturaleza diseñado para que nosotros lo comamos
en edad adulta de hecho, ni la miel, ni las verduras,
¿dejamos de tomarlas?
Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero por lo que
seguimos con la leche en el próximo capítulo
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Anna Fibla Pauner ha estat escollida candidata a l'alcaldia de Totes i Tots Som Vinaròs. La
formació va donar dimecres a conèixer la llista per a les eleccions municipals, sorgida d'un
procés participatiu de primàries en el qual han votat un total de 389 ciutadans, 106 dels quals
ho van fer de manera telemàtica i 283 de forma presencial.
A Fibla li segueixen com a número 2 Hugo Romero, com a número 3 Berta Domenech, en quart
lloc està Jan Valls i li segueixen Cecilia Pastor i David Adell, mentre que l'actual alcalde, Enric
Pla, figura com a número 20.
Es tracta d'una candidatura “cremallera, il·lusionada i jove però amb experiència”, com va
destacar Fibla, que va assegurar sentir-se “molt satisfeta i orgullosa d'encapçalar aquest
projecte” i va subratllar com a objectiu el de millorar els cinc regidors que es van obtenir el
2015. “Volem millorar aquests resultats. Sabem que és difícil, però tenim un grup competent i
estem segurs que es pot aconseguir”, va assenyalar la candidata.
Per part seva, Romero va mostrar la seva satisfacció pel procés participatiu d'aquestes
primàries, ja que en 2015 van participar 278 persones i en 2019 un total de 389.
Quant al número 20 de l'actual alcalde, Enric Pla, va assenyalar que l'assemblea del partit “va
creure oportú que estigués en la llista en llocs de suport» apuntant que continua implicat en
el projecte i va agrair «la seva labor com a alcalde i l'haver estat la cara visible de l'agrupació”.
Nascuda l’any 1965, Anna Fibla és llicenciada en Ciències de la Informació en la Universitat
Autònoma de Barcelona, sòcia de la Impremta Costa i Borràs de la localitat, on treballa
actualment, i fundadora de l'associació feminista Femme Força Vinaròs.
La candidatura:
1.Anna Fibla
2. Hugo Romero
3. Berta Domenech
4. Jan Valls
5. Cecilia Pastor
6. David Adell
7. Andrea Rubio
8. Guillem Romero

9. Montse Adell
10. Lluís Adell
11. Layla El Hadri
12. Sebastià Fabregat
13. M ª Carmen Gutierrez
14. Javier Martinez
15. Fina Alcanyiz
16. Manolo Balagué
17. Autora Román
18. Sergi Giménez

19. Francesca Cole
20. Enric Pla
21. Concha Perruca
22. Agustí Fabregat
23. Charo Dominguez
24. Angel Marmaña
25. Alex Sebastià
26. Pedro Cervera
27. Tomàs Sanchez

6 abril de 2019

ACTUALITAT

WHITE CAVIAR

LA ECUACIÓN DE LA LUZ, DECODIFICADA

Durante la semana
del 8 al 12 de Abril,
la Consejera de Belleza de La Prairie
estará encantada de atenderle en
Perfumería Yolanda.

Recibirá un detalle muy especial
por la compra de dos productos La Prairie
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22

Plaza Jovellar, 9 VINARÒS
* Promoción válida del 8 al 12 de Abril de 2019
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Reconstruyen la historia genómica de la península
Ibérica con muestras humanas halladas en Vinaròs
EMILI FONOLLOSA
Restos humanos hallados en las excavaciones del
poblado ibérico del Puig de la Misericordia de Vinaròs,
datados en el siglo VI A.C. y los enterramientos
descubiertos en la plaza Parroquial de esta ciudad,
frente a la iglesia Arciprestal, del siglo X, han servido
para elaborar un estudio internacional, cuyos resultados
han sido publicados en la prestigiosa revista científica
“Science”.
Servicio de Arqueología de la Diputación de Castellón
ha participado en este proyecto internacional sobre
genética de la Península Ibérica, codirigido por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
por la parte de España y el Instituto de Biología Evolutiva
(IBE) y la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y la
Universidad de Harvard en Cambridge. Para el proyecto
se han analizado muestras humanas de Vinaròs,
provenientes del citado poblado y de los restos hallados
en pleno casco urbano, cuando se llevaron a cabo las
excavaciones para las instalaciones de la conducción del
gas, en las que también quedaron al descubierto restos
de las murallas medievales. El hallazgo de los restos
humanos en Vinaròs a pocos metros del Ayuntamiento,
causó gran revuelo en su día y se hizo su oportuna
documentación antes de volver a cubrirlos.
También se ha analizado muestras recogidas en
excavaciones realizadas en otros puntos de la provincia
castellonense.
El mapa genético de la Península Ibérica elaborado con
este estudio abarca los últimos 8.000 años. El estudio
ha analizado con los restos hallados en Vinaròs y otros,
los genomas de 271 habitantes de la Península de
diferentes épocas históricas y los ha contrastado con
los datos recogidos en estudios previos de otros 1.107
individuos antiguos y de 2.862 modernos. Los resultados
muestran una imagen inédita de la transformación de
la población ibérica a lo largo de las diferentes etapas
históricas y prehistóricas.
El estudio publicado en “Science” e impulsado por el
National Institute of Health en Estados Unidos y “la Caixa”,

analiza también la llegada a la Península de los visigodos
y los musulmanes. Entre los primeros se han localizado
dos individuos en el yacimiento de Pla de l’Horta (Girona)
con clara ancestralidad del este de Europa y un ADN
mitocondrial típico de Asia. Del período islámico se han
analizado individuos de Granada, Valencia, Castellón y
Vinaròs, que muestran un componente norteafricano
cercano al 50%, mucho mayor que el residual 5% que
se observa en la población ibérica actual. En este caso
se trata de una ancestralidad que fue casi eliminada
durante la Reconquista y la posterior expulsión de los
moriscos, como explica el investigador Carles LaluezaFox, del Instituto de Biología Evolutiva (centro mixto del
CSIC y la Universidad Pompeu Fabra).
La llegada de grupos descendientes de pastores de las
estepas de Europa del Este hace entre 4.000 y 4.500 años
supuso el reemplazo de aproximadamente el 40% de la
población local y de casi el 100% de los hombres. “Los
resultados genéticos son muy claros en este aspecto.
De forma progresiva durante una etapa que pudo durar
unos 400 años, los linajes del cromosoma Y presentes
hasta entonces en la Iberia de la Edad del Cobre fueron
casi totalmente sustituidos por un linaje, el R1b-M269,
de ascendencia esteparia”, explica Lalueza-Fox.
“Si bien este fue claramente un proceso dramático, los
datos genéticos por sí solos no nos pueden decir qué lo
impulsó”, dice David Reich, investigador principal en la
escuela de medicina de Harvard y co-responsable del
estudio.
“Sería un error afirmar que la población local fue
desplazada, puesto que no hay evidencia de violencia
generalizada en ese periodo”, añade Íñigo Olalde,
investigador de la Universidad de Harvard.
Una explicación alternativa sería que las mujeres ibéricas
locales prefirieran a los recién llegados de Europa central
en un contexto de “fuerte estratificación social”, comenta
Lalueza-Fox.
El equipo de investigación destaca que los datos
genéticos por sí solos no revelarán toda la historia.
“Las evidencias de otros campos, como la arqueología

y la antropología, deben de ser conjugados con estos
resultados para comprender mejor qué impulsó este
patrón genético”, sentencia Reich.
El análisis del mapa genético muestra profundas
modificaciones de población en la península Ibérica
en períodos históricos más recientes. “Documentamos
por primera vez el impacto genético de los mayores
acontecimientos de la historia de la península. Los
resultados muestran que para cuando comenzó la Edad
Media al menos un cuarto de la ancestralidad ibérica
había sido reemplazada por nuevos flujos de población
provenientes del Mediterráneo oriental (romanos,
griegos y fenicios), lo que revela que las migraciones
durante este periodo seguían teniendo una gran fuerza
en la formación de la población mediterránea”, explica
Íñigo Olalde.
El vicepresidente primero y diputado provincial de
Cultura, Vicent Sales ha puesto en valor la “enorme valía
profesional de los especialistas de la Diputación que
conforman este extraordinario servicio a favor de la
investigación y el conocimiento de nuestros orígenes”.
En ese sentido, Sales ha informado de que “la Diputación
ha participado facilitando muestras de restos humanos,
dataciones de carbono 14 y la contextualización de
diferentes yacimientos arqueológicos de Cabanes,
Vinaròs, Betxí y Alcalà de Xivert, datados en el Calcolítico,
Edad del Bronce, periodo Ibérico hasta época islámica”.
Los análisis de ADN confirman que también en Castellón
se produjo una llegada de descendientes de pastores de
las estepas de Europa del Este entre el 2500 y el 2000 aC,
Este proceso, sin embargo, todavía hay que contrastarlo
con los datos arqueológicos. A partir de la Edad del
Hierro se detecta una incorporación de genética
procedente del centro y este mediterráneo (Italia y
Grecia), y en época romana avanzada un reforzamiento
del componente norteafricano y sub-sahariano, que se
hace ya especialmente importante (cercano el 50%) a
lo largo de la etapa islámica, como también se detecta
en los restos humanos analizados en la provincia,
procedentes de Betxí y Vinaròs.

Femme Força Vinaròs propone a los partidos su adhesión a un decálogo de iniciativas por la igualdad
La asociación Femme Força Vinaròs presentó ayer en el
registro del Ayuntamiento de Vinaròs un decálogo de
iniciativas por la igualdad a todos los partidos políticos
con representación municipal para que sea presentado
en el próximo pleno. Lara Doménech, representante
de Femme Força Vinaròs, explicó ayer a las puertas
del Ayuntamiento que se trata de un documento de
mínimos con 10 propuestas para que las integren en sus
programas de cara a las próximas elecciones. El objetivo
es luchar contra la violencia que sufren las mujeres
de manera efectiva, sensibilizar a la ciudadanía sobre
las desigualdades y promover los buenos tratos para
conseguir una sociedad más democrática. Además,
simultáneamente se presentará una moción de
adhesión al decálogo para ser leída en el próximo pleno
municipal.
La adhesión a este documento significa la voluntad de
trabajar para su cumplimiento y conseguir un Vinaròs
igualitario. De las diez propuestas, destacan la necesidad
de desarrollar un Plan de Igualdad elaborado de
manera participativa, la transversalidad de las políticas
incorporando la perspectiva de género en todas las
Lara Doménech
áreas, la potenciación de la concejalía pertinente, la
creación de un consejo municipal de igualdad o disponer
de una Casa de Mujeres como espacio de reunión que
facilite el desarrollo de sus actividades, entre otras.
El documento base, elaborado por las asociaciones
feministas integradas en la Xarxa pels Bons Tractes,
ya ha sido presentado en Castelló siendo acogido
unánimemente por todos los partidos políticos.
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Decàleg d’Iniciatives per la Igualtat
1. Desenvolupar el Pla d’Igualtat per una ciutat igualitària, sense violència de gènere i que
educa en valors, potenciant la participació de les dones en tots els àmbits socials.
2. Transversalitat en les polítiques, gestió i pressupostos municipals anuals que tindran
perspectiva de gènere des de totes les àrees municipals. S’inclouràn en els pressupostos
anuals totes les mesures del Pla d’Igualtat.
3. L'Ajuntament potenciarà la Regidoria pertinent amb el personal adequat i amb la dotació
pressupostària per tal de dur a terme les diverses mesures en matèria d'igualtat
4. Es realitzaran convocatòries institucionals i accions de sensibilització per a la celebració
de dates assenyalades: 22 de febrer, dia de la Igualtat Salarial; 8 de març, dia de la Dona; 4
de setembre, dia de la Salut Sexual; 25 de novembre, dia contra la Violència de Gènere i 1
d’octubre, dia del Vot Femení.
5. Crear el Consell Municipal d’Igualtat, per articular la participació de les dones a la ciutat
i construir un Vinaròs igualitari, convertint- lo en un espai de referència per al feminisme.
6. Potenciar activitats educatives, amb enfocament de gènere oferint formació per a totes
les etapes vitals de les dones. Desenvolupar en els centres educatius activitats i accions
complementàries que potencien els valors no sexistes i contraris a qualsevol discriminació.
7. Eliminar els estereotips sexistes en l'àmbit local, i visibilitzar el paper de les dones:
fomentant un llenguatge no sexista, fomentar la cultura i les festes com a eina d'igualtat,
posant als carrers i llocs públics , els noms de dones significatives.
8. Impulsar un Pla Local contra la Violència de Gènere que partisca d’un diagnòstic de la
realitat, que siga rigorós i avaluable. Disposar de recursos d’urgència per a aquelles dones
víctimes de violència i establir un protocol d’actuació.
9. Articular el Pacte ciutadà per la conciliació, que és un acord entre l'Ajuntament i els
Agents econòmics i socials per a la cerca de solucions les quals faciliten la conciliació i la
corresponsabilitat.
10. Disposar d’una Casa de les Dones, com a espai de reunió dels grups de dones, que
facilite la coordinació, el desenvolupament de les seues activitats, el disseny, l’elaboració
de programes, de difusió i informació de les activitats promogudes per les associacions de
dones i el propi Ajuntament i que siga veritable espai de feministes.
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Els alumnes d'Infantil 5 anys del CEIP Assumpció representaren a l'Auditori Municipal de Vinaròs "La llegenda de Sant Jordi", sent els espectadors la resta
d'alumnes d'Infantil i tot el primer cicle de Primària. E.Fonollosa

El Tio Gori i la Tia Caballera es troben al Taller de Sarandaca (Granollers) per tal de poder gaudir-los com si foren nous una altra vegada. El miler de llocs on han
actuat i visitat, a més a més, del pas del temps ha conduït a passar per mans del mestre Ramon Aumedes, escultor i constructor de gegants, nanos i altres elements.

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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Taller de teatre dels alumnes de sisé de l'Assumpció amb representació de contes clàssics

Xerrada a la biblioteca municipal sota el títol"Parlem del judici de l'1-0" per Juristes per les llibertats, i amb la col·laboració d'Esquerra Republicana de Vinaròs.
E.Fonollosa

Cursos Prematrimonials
Els passats dies del 25 - 29 de Març vam celebrar el darrer curset prematrimonial d’aquest any. Al saló parroquial de l’arxiprestal, un nombrós grup, catorze parelles
van participar en les cinc sessions que es van impartir per ajudar-los reflexionar sobre la vida de parella, acompanyats per uns monitors Rubén i Encarna, Roberto
e Irma, Nacho i Tifani, Bruno i Mamen, Oriol i Karen, Juan Carlos i Alicia, Miguel Angel i Mariana de Vinaròs; Jose David i Elisabet de Cartagena, Daniel i Lorena
de Benicarló i Adrián i Leticia, Miguel i Laura, Jose Manuel i Ester, Adriá i Marta i Lorenzo i Victoria de Càlig; van dialogar sobre diferents aspectes de la vida
matrimonial i el darrer dia el Mossén els va parlar del matrimoni com a sagrament i la celebració. Van quedar contents perqué els va ajudar a preparar millor el seu
pròxim matrimoni. Amb unes pastes i una copeta de cava vam tancar este darrer curset. L'enhorabona als “novios “.
12
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Con la celebración de la “XXXVI Festivitat de la Serena Majestat del Crist
dels Mariners” dan inicio los actos programados de la Semana Santa
Salvador Quinzá Macip.

Este es el acto que abre año tras año los actos programados para
la celebración de la Semana Santa vinarocense. Con su ya 36ª
edición muchos años han pasado, yo recuerdo haber estado en
casi todas las festividades. Por supuesto cabe recordar quien
fue el fundador de la misma, el bien recordado y querido por
muchos de nosotros mossèn Miquel Romero Navarro.
Sin querer y año tras año, hemos estado convocados como
es tradición tres semanas antes de la Semana Santa, para que
saliendo desde la “Capella del Carmen”, y con el acto organizado
por la “Parroquia de Santa Magdalena” y la “Cofradía del Crist
dels Mariners” con su párroco mossèn Cristóbal Zurita Esteller,
vamos en camino hacia nuestra mar mediterránea, y buscamos
el monumento muy simbólico el de “les 7 paralules”, en que
tras la parada y lectura de sendos escritos de la celebración,
en este año en concreto se volviera a la “Capella” para celebrar
dentro de ella, el acto más importante, al menos para mí, de la
lectura por parte de cuatro lectores, de las 7 últimas palabras de
Jesucristo en la cruz antes de su muerte. La banda de bombos
y tambores de la Cofradía con sus toques abrió la precesión.
Esta “casualidad” del presente año, hizo que pudiéramos
escuchar las “7 palabras” de una forma cómoda y confortable,
sobre todo, para los que ya vamos cumpliendo años, y más de
uno, tenemos algún que otro “achaque”. Sin la humedad de
estar a la verita del mar, escuchamos con buena megafonía
estas palabras, que narran la parte principal de esta 36ª
celebración.
Mossèn Cristóbal nos dirigía unas breves palabras para
prepararnos para la celebración de los actos de la Semana
Santa, y posteriormente bendecía los “rollets” que la Cofradía
tiene a bien regalarnos a los asistentes. Tras le veneración de la
bellísima talla de la imagen del “Crist dels Mariners”, a la salida
se nos regalaba el clásico “romeret” y “timonet”. Por cierto, a
Pepito nunca lo olvidaremos.

Grupo de Oración Padre Pío
de Vinaròs

Cofradía Virgen de las Angustias
Información para los cofrades:
El sábado 13 de abril se oficiará una misa para los cofrades difuntos
a las 19 horas en la Iglesia Arciprestal. A las 20 horas en el Centro
Aragonés se convoca a todos los cofrades a la reunión informativa
de la Semana Santa 2019. Se servirá un aperitivo para todos los
cofrades asistentes.
					La Junta

Subscriviu-vos a

El Diariet
Allí, al pie de la cruz
de Jesús, las almas se
revisten de luz, se
inßaman de amor, all’
les crecen alas para
elevarse en los vuelos
más excelsos.
Padre Pío

Próximo
encuentro:
6 Abril 2019
a las 18h
Capilla de la
Divina Providencia

964 450 085
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Los Reyes de España reciben en Argentina
a una ríocuartense vinculada a Vinaròs
EMILI FONOLLOSA

Una riocuartense vinculada con Vinaròs, al formar
parte de algunas de los actos de hermanamiento
entre Rio Cuarto y Vinaròs, fue recibida en audiencia
por los reyes de España Felipe VI y Letizia.
Se trata de Claudia Guerrero Merhi, vicecónsul
española en Río Cuarto, quien tuvo un encuentro
con los reyes españoles este miércoles al mediodía. El
encuentro fue en el Museo Caraffa en el marco del VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española que se
ha desarrollado en Córdoba (Argentina).
Claudia estuvo meses atrás en Vinaròs, ciudad que ya
conocía por una anterior presencia como directora
de un grupo de baile de Río Cuarto, el ballet Iberia.
“Querían saludarnos y agradecernos porque nuestro
trabajo es ad honorem”, comentó Claudia en diálogo
con Gabriel Martella en la emisora de Río Cuarto LV16.
Claudia relató que la visita de los reyes españoles
para recibir en audiencia a la colectividad española
fue inesperada y les dieron la mano a cada uno
de los cónsules y vicecónsules de las ciudades y
provincias presentes. “Nos agradecieron de una
manera muy amable y cálida”, contó añadiendo que

“querían agradecer el trabajo que hacemos con la
comunidad española en estas tierras y mantener la
llama encendida en las nuevas generaciones” según
también destacaba LV16. En sus declaraciones,
Claudia Guerrero hizo mención de la vinculación que
Río Cuarto tiene con Vinaròs y es que dicha ciudad
argentina acogió a un buen número de vinarocenses
cuando estos partieron desde la península Ibérica
hacia América en busca de mejores perspectivas
económicas.

La Orquesta de Cámara Filarmonía
de Colonia ofreció el pasado martes
un concierto que llenó de público el
auditorio municipal. La primera parte
se interpretó “La tempesta di mare”, de
Antonio Vivialdi, concierto en mi mayor
para violín, cuerdas y bajo continuo y la
“Sonata a quattro de Gioachino Rossini.
En la segunda, fue el turno para el
concierto en do menor para violonchelo
y orquesta de Bach, “La bella molinera”
de Schubert y “Il Palpiti” de Paganini.

Centro Municipal de
la Tercera Edad
El Centro el día 22 de marzo de 2019
celebró la Asamblea General Ordinaria del
año 2019. Y en el apartado de renovación
reglamentaria de la Junta Directiva
dimitieron voluntariamente el Presidente
y el Vicepresidente, siendo sustituidos los
mismos en Junta Extraordinaria por:
Presidente: José Miguel Ortí LLopis
Vicepresidente:
Segura

Domingo

Meseguer

Quedando el resto de Junta Directiva la
misma anterior.
La Junta
14
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Corall negre

Andrés Albiol

Inestables aguas de la primavera

Comenzó la semana con otro cariz amenazante de viento del noroeste a causa de la lluvia caída. Luego
rolaron unos aires secos que hicieron bajar las temperaturas y produjeron alguna marejadilla mar a dentro,
de manera que sólo se vio perjudicada la flota artesanal algún día. Las capturas de pescados y mariscos
fueron normales. Y los precios resultaron dispares según las especies y volumen.
La pesca de arrastre, los bous han desembarcado a diario langostino, cigala, pez de S. Pedro, calamar,
salmonete, gallo, pescadilla, caracol, rape, peluda, galera, faneca, caballa, boquerón, bacaladilla, pulpo
roquero, pulpo blanco, canana y morralla.
El cerco, las traíñas faenan por Valencia en busca de los bancos de peix blau.
La flota de artes menores falló alguna jornada por el mal tiempo. La mitad de barquitas calaron los trasmallos
en busca de sepia. Tres lo hicieron tras el pagel y mabre. Dos calaron las redes al lenguado, rombo y raya. Y
otro par pilló langosta, cabracho, dentón y corva.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones atraparon con el arte de anzuelos alguna dorada, sargo y pargo.

Ecos de ‘Mar’; Dónde se compra el pescado

Los españoles tenemos en las tiendas de comestibles, supermercados e hipermercados como el canal
principal para la adquisición de productos del mar, con el aumento del 16% con referencia al año 2017,
para alcanzar el 68% de los entrevistados que la realizan en dichos establecimientos, según se desprende
del informe oficial del Eurobarómetro. Le siguen a 5 puntos las pescaderías tradicionales.
Curiosamente en la UE sólo el 42% de los encuestados mencionan a la típica pescadería, mientras que en
España la nombran el 63% como lugar de compra que van algunas veces.
El estudio europeo mostró que en nuestro país aumentó el consumo de pescados y mariscos a nivel semanal
en bares y restaurantes, para llegar al 23%. Y la compra on line, aquí sigue subiendo sobre el 1% del total.

Pertanyent al grup de corals negres pel seu
esquelet axial negrós i quitinós, este Antozou
hexacolari de la família Myriopathidae és
una gran colònia ramificada d'orientació
ascendent.
En castellà li diuen coral negro, en anglés
black coral, en alemany Schwarze Koralle i
en francés corail noir. El seu nom científic és
Antipathes subpinnata.
De base compacta, les branques són fines
i flexibles. Els pòlips que les recobrixen són
d'1 mm., blancs, dotats de simetria bilateral
amb 6 tentacles curts i sense pinnas. Esòfag
i espai gàstric separat per septes. Talla del
‘arbusto’ 1,2 m. i viu 100 anys.
Madura al juny. Hi ha separació de sexes.
Segons la fase lunar i les marees alliberen al
corrent l'esperma i els ous perquè mesclen i
es fertilitzen. Després les larves van a la deriva
per a trobar un lloc on fixar-se i realitzar la
seua metamorfosi i per gemmació construïx
la colònia coral·lina. S'alimenta de plàncton,
matèria orgànica en suspensió, que atrapa
amb els tentacles dels pòlips. Cada pòlip
fa diverses funcions que es comuniquen
per dins. Preferix habitar dels 15 a 300 m.
de profunditat sobre substrats durs i zones
orientades a correntíes. Una vegada tret del
mar, els milers d'individus o pòlips que ho
recobrixen es moren. Després de netejarho, el seu esquelet calcari compost per una
proteïna de sofre, des de l'antiguitat hi ha
‘tingut’ propietats medicinals amb antídots
a picadures d'escorpins, afrodisíaques,
amulets i qualitats ornamentals en joieria
per la seua brillantor i durador color negrós
que els orfebres fan collars, etc.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES I MODALITATS DEL MES DE FEBRER DE L’ANY 2019 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Maira (Bacaladilla)
Escrita (Raya)
Besuc (Besugo)
108
Boga i Xucla (Boga-Picarel)
Rallat (Bonito)
7		
Caballa (Verdel)
556
Vetes (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Mussola (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Mabre (Herrera)

3.612 Kg
574
1.689
1.128
330
151
116
800
10
962
216
7.587
66
1.155
287
40
247
183

Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Murena (Morena)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Bacaladillas (Llussaras)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)

432
988
529
8.182
3.227
1
6
186
7.021
2.332
1.574
10
6
51
23
109
152
383
4
58
16
79

Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rombo)
Mamona de fang (B. de fango)
Total ..................
46.170
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Cranc blau (Cangrejo azul)
Escamarlà (Cigala)

24
8
24
447
162
3
10
39
27
31
3
28
35
2
43
90
______
1.132
109
82

Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
.......................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. Blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (P. patudo)
Cargol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total
TOTAL

......................
EXTRACCIÓ…

100
2.729
72
269
6
_____
4.500
226
283
632
716
1.464
1.257
418
7
143
2
_______
5.146
55.817

15

6 abril de 2019

CULTURA

“Propera parada…Asteroide Numa” de “Numa Music”

Salvador Quinzá Macip

Tal como ya les informamos con la “Entrevista
a fondo” a María José Domenech, directora de
la academia “Numa Music”, el pasado día 30
en dos sesiones y en el “Auditori Municipal”, se
representaba la conocida obra del “Pequeño
príncipe” o “Principito”.
En el escenario pudimos ver a un gran número de
actores, de entre los dos años de los niños hasta
los abuelos de mas de …..años, participando en los
coros.
Fue este un espectáculo lleno de arte, música, una
bella escenografía en que pudimos ver incluso
el conocido avión, obra de arte con la madera y
realizada por este gran ebanista que es el padre de
María José. Vimos la colaboración de los “papás”, en
que de forma activa actuaban y a la vez cuidaban
de sus “peques”, en fin, vimos un gran espectáculo.
Sabíamos que María José no nos podía fallar y

así fue. Si a esto, mas a mas añadimos que los
beneficios de la recaudación iran a parar a una
ONG, cual es la A.E.C.C., pues mucho mejor.
Realmente todo salió perfecto. Disfrutamos tanto
los allí presentes, como los que participaron en la
obra. Todos lo hicieron muy bien.
Valgan desde estas líneas nuestras felicitaciones a

TODOS. Tendremos un buen recuerdo de la obra,
y por cierto, ya sabemos algo mas, después de
lo bien relatado que estuvo, de la bella obra, el
cuento del “principito”.
Y ahora a esperar el nuevo espectáculo de “Numa
Music”.

Club de Lectura Virginia Woolf Llibre del mes d’abril
“Olive Kitteridge” De Elizabeth Strout
Lloc: Biblioteca Municipal, 11 de abril a las 18 horas.
Olive Kitteridge es una mujer grande de
tamaño y con una fortaleza fuera de lo
normal. Su forma de pensar siempre es algo
que trata de imponer sobre la de los demás.
Los problemas, parecen no afectarla pero
su vida, su perfecta y cuadriculada vida,
empieza a resquebrajarse en el momento
en el que su hijo se casa. Elizabeth Strout es
una maestra en el arte de contar cuentos. Y
en el arte de tejerlos. Cada capítulo es una
escena o un acontecimiento crucial de algún
vecino en un pequeño pueblo de la costa
este de Estados Unidos. Mientras la gente
del lugar va afrontando sus problemas, sean
leves o graves, Olive va tomando conciencia
de sí misma y de las personas que la rodean,
muchas veces dolorosamente, pero siempre
con una honestidad entrañable.
El gran acierto de la escritora en esta obra:
su estilo. Elizabeth Strout ha sabido dar
un muy personal estilo a su escritura que
confiere a la novela una gran belleza.
Párrafos bellos, de cuidadas descripciones,

se solapan con hechos narrados con un
perfecto dominio, con maestría y una
habilidad inusitada capaz de soltar destellos
de luz sobre la gris vida de las personas
que viven en el pequeño lugar de Maine. A
veces dura, otras paciente, lúcida i a veces
abnegadamente ciega de los cambios
menos perceptibles que afectan a las
personas más cercanas, Olive va tomando
conciencia de si misma.
Una estructura perfecta que atrapa desde la
primera página y que sin embargo fluye sin
ataduras y con un ritmo preciso y constante.
Una escritura fuera de lo corriente y que la
ha hecho ser merecedora del Pulitzer 2009.
Elizabeth Strout se ha consagrado en su país
con Olive Kitteridge, y ser elegido como el
mejor libro del año en 2008.
El año 2014 se filmó la miniserie de TV de 4
episodios “Olive Kitteritdge” protagonizada
por Frances McDormand. Producida por
Home Box Office (HBO).Obtuvo numerosos
premios.

Subscriviu-vos a
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Entrevista a fondo con el “Grup folklòric Les Camaraes”
Salvador Quinzá Macip

Desde el pasado mes de diciembre, el Grup
Folkloric “Les Camaraes” tienen una nueva Junta
Directiva. Para que la podamos conocer hemos
creído conveniente realizar una entrevista a
la misma, en que varios de sus componentes
nos comentarán sus proyectos cara al futuro,
para que nuestras CAMARAES, las cuales son
patrimonio del pueblo, de nuestro Vinaròs, nunca
desaparezcan y sigan siempre hacia delante.
Tengo presentes a los siguientes componentes de
la Junta: Lidia, Antonio, Javier, Miguel, Àngela,
José y Félix, a los cuales les agradezco sus
atenciones y sinceras respuestas a la entrevista.
_Me podríais indicar desde cuando ha entrado
a funcionar la nueva Junta Directiva.
M. La nueva junta comenzó como tal el pasado día
13 de diciembre del pasado año 2018.
_¿Qué componentes forman la misma?
À. Son los siguientes:
PRESIDENTE: Miguel Pau Juan
VICEPRESIDENTE: Francisco Javier Senén Hidalgo
SECRETARIA: Àngela Caballer Bas
TRESORERA: Ana Maria Moreno Bel
VOCALES:
•
Felix Moreno Serret
•
Manuel Brosed Diez
•
Antonio Barreda Mestre
•
Monica March Sorribes
•
Lidia Ayza Ramón
•
José Gómez Martínez
_Veo que en esta nueva junta no está la que
en muchos años ha sido el “alma mater” de Les
Camaraes”
M. Supongo que te estás refiriendo a Marisin. Ella
no está en la nueva junta, pero si colabora de
forma activa en la rondalla. Toca la guitarra y “les
castañetes”, y podemos contar con ella para todo
lo que haga falta. Esto quiere decir, que no es
necesario estar en la junta para colaborar de forma
activa en el grupo.
_A través de estos nuevos cargos, ¿Qué
proyectos tenéis?
Jav. Por supuesto seguir con todo aquello que
anteriormente ha aportado cosas buenas para
nuestro grupo. Sin embargo tenemos un gran
interés de darnos a conocer de una forma mayor
y más activa fuera de nuestra comarca. Potenciar
más “les trobades” con diferentes grupos, potenciar
más las actuaciones en nuestra ciudad intentando
traernos grupos de fuera, así conocerán nuestra
ciudad, nuestro grupo y nuestros bailes. Por
supuesto continuaremos con la F.F.C.V. (Federació
de Folklore de la Comunitat Valenciana), pero
incrementaremos más la participación con la
misma, asistiendo a más actos de los que ellos
organizan.
_El futuro para vuestra entidad y para muchas
son la gente joven, los niños. ¿Cómo andáis de
niños en vuestro grupo?
José. Pues la verdad es que contamos con niños,
vemos (brotes verdes), hay “sabia nueva”, lo cual
quiere decir, que “Les Camaraes” van a tener larga
vida. Tenemos varios grupos entre 2 y 6 años. Otros
de entre 7 a 10, y a partir de aquí poco a poco los
vamos incorporando al grupo de baile. Por lo
tanto, hay Camaraes para tiempo.
_Recuerdo hace tiempo Miguel, que solo tú eras
el único chico en el grupo. Hoy en día ya vemos
a jóvenes y chicos bailando con “Les Camaraes”.
M. Pues es cierto. Los tenemos desde los grupos

Lidia, Antonio, Javier, Miguel, Àngela. Sentados José y Félix

de los más pequeños y también ya se ve que ya no
soy el único chico que bailo. Por lo tanto y viendo
cómo van las cosas, estamos esperanzados.
_¿Este año en la “Feria y fiestas de San Juan y
San Pedro” vais a presentar dos “cavallers”?
L. Hasta la fecha en las fiestas de S. Juan y S. Pedro
solo se han presentado a chicas que son las damas
de las fiestas, y de entre ellas sale la “Reina de las
fiestas”. El ayuntamiento ha adaptado un cambio a
partir de este año, por lo tanto, una entidad puede
presentar tanto a chicas como a chicos, (dames y
“cavallers”), y nosotros vamos a presentar a dos
“cavallers”. El mayor se llama Juan Safont Pitarch
y el pequeño Vicent Ramirez Pla. De todas formas,
hay más entidades en Vinaròs que van a presentar
a “cavallers”.
_¿Cuándo vais a presentar el público a estos
dos “caballers”?
F. Será mañana día 6 a las 19 horas en el patio
posterior del “Mercat Municipal”, donde el grupo
despedirá a la última dama que tuvo Anna Pau
Moreno, y presentará a los “cavallers” Juan Safont
Pitarch y Vicent Ramirez Pla.
_¿Cuáles son las actuaciones previstas que
tenéis durante este año?
À. Las que tenemos previstas, las cuales pueden
variar, son las siguientes:
GRUP FOLKLÒRIC “LES CAMARAES“
ACTIVITATS 2019
GENER
Dissabte
Dimecres
MARÇ
Dissabte
MAIG
Dissabte

5
16

“BETLEM VIVENT DE REIS”
“SANT ANTONI”

23

“PREGÓ DE CASTELLÓ”

18

“INTERCANVI” (a Vinaròs en els de
Sant Jaume d’Enveja)

ABRIL

“FIRA DEL LLIBRE (dia de Sant Jordi)

JUNY
Diumenge

16

Diumenge

23

Divendres
JULIOL
Diumenge

28

Dijous
AGOST
Dissabte

25

7

17

SETEMBRE

“LA MISERICÒRDIA”
(Matí : 10:30h a l’Ermita), a les 11:00h
actuació.
(Tarde: 19:00h a Les Camaraes), (19:30h
a l’església), a les 20:00h Processó.
“CORPUS CHRISTI”
“TROBADA INFANTIL A BENICARLÓ”
“TROBADA
A
SANT
JAUME
D’ENVEJA”
“INTERCANVI” (a Vinaròs en els de...)
“SEGUICI POPULAR”
“FESTIVAL FI DE CURS” a l'Àgora
“BERENAR XIQUETS”
“BUREO DE LES CAMARAES”
“SANT JAUME ALS COSSIS”
“FESTES D’AGOST” a
(davant de Les Camaraes)

l’Àgora

Dissabte

21

Diumenge
Diumenge
DESEMBRE
Diumenge
Diumenge
Dimarts

29
29

“INTERCANVI” (a...)
“VII TROBADA
DE
DANSES
INFANTILS” (a Vinaròs)
“LES BOLILLERES-CARTA POBLA”
“CARTA POBLA”

15
22
24

“ARRIBADA DEL PATGE”
“ASSILO”
“BETLEM VIVENT DE NADAL”

Con el presidente Miguel
_¿Cuáles son los actuales maestros en la
rondalla y en el grupo de baile?
A. En la rondalla tenemos como maestro a Manolo
Carrasco, él nos ayuda y nos anima mucho.
Referente al grupo de baile están los hermanos
Miguel y Rosin Pau Juan. Miguel enseña a los
“grandes” y Rosin a los pequeños.
_¿Deseáis añadir alguna cosa más para finalizar
la entrevista?
M. Pues entre los proyectos de esta nueva junta,
deseamos también recuperar a componentes que
durante estos años han pasado por “Les Camaraes”,
tanto de baile como de rondalla. Vamos a lanzar
una campaña para recuperar y hacer nuevos
“socios colaboradores”, los cuales tienen una
módica cuota anual de 20 euros al año. Hay que
remarcar que los componentes de la rondalla y
del grupo de baile, no pagan cuota. Estamos muy
contentos con el maestro que tenemos Manolo
Carrasco, él nos ayuda y nos anima mucho.
Animamos a la gente a que pruebe de entrar bien
en el grupo de baile o de la rondalla, ellos mismos
verán si les gusta y siguen adelante o no, pero que
lo prueben, no pasa nada. Estamos haciendo unos
horarios especiales para los estudiantes, y si fuera
necesario y entrara gente que tuviera obligaciones
laborables, pues estudiaríamos de hacerles un
horario especial.
Pues por mi parte, os deseo a todos los
componentes de la nueva junta muchos éxitos,
los cuales serán sin duda, en pro de nuestra
ciudad de Vinaròs.
17
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Llista electoral de Totes i Tots
Som Vinaròs
Per Jan Valls

Amb una participació històrica
en unes eleccions primàries al
nostre poble, amb 389 vots,
aquest dilluns vam acabar de
confeccionar la llista electoral
amb la qual ens presentarem a les eleccions
municipals del 2019. Una llista que tornara a
ser honrada, capacitada i treballadora, com ja
hem demostrat als nostres veïns durant aquesta
legislatura. Però sobretot, jove i feminista, com ha
de ser el futur del nostre poble.
Els vells dinosaures que porten a la política
de Vinaròs independentment des de temps
immemorial, diran que la tot això és un teatre
i el que faça falta, per tal d'amagar que les llistes
electorals ells les munten repartint-se els primers
llocs asseguts a la taula d'algun restaurant.
Mentrestant els seus "voceros" aniran pel carrer
i les xarxes socials contant que hi ha hagut
"putxerazo", sense explicar com és possible que en
un recompte amb les portes obertes a qualsevol
persona es puga produir res paregut i sobretot,
com poden saber ells a quins candidats han votat
les quatre-centes persones que ho han fet.
I és que una de les coses que hem aprés durant
aquests últims quatre anys, és que quan algú
intenta fer coses noves en política, els altres o les
copien sense pudor o en aquest cas, davant del
temor de la idea d'unes primàries amb perill de
quedar-se fora dels primers llocs, intenten per tots
els mitjans desacreditar-ho. Amb "policia patriòtica"
a Madrid o amb mitjans de des-informació dirigits
per polítics de l'oposició municipal a Vinaròs, la
vella política intente defendre's dels nous temps
de totes les maneres possibles.
En el nostre cas esperem que les demostracions de
democràcia participativa a poc a poc vagen calant
en la forma de pensar dels votants vinarossencs i
que amb el temps siga impensable que un partit
polític puga presentar-se al nostre poble amb uns
polítics ficats a "dedazo" pels de dalt.
Ara ens toca a tots els escollits pels nostres veïns
fer el pas endavant i treballar de valent durant
aquests dos mesos que falten per a les eleccions
municipals, amb l'objectiu d'aconseguir per fi que
primera vegada que l'alcaldia de Vinaròs estigué
en mans d'una dona. Ganes, il·lusió i el suport d'un
munt de vinarossenques i vinarossencs, sabem
que no ens faltaran.
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Educación
Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE
Hablar de educación en nuestra
ciudad requiere de pedagogía.
Pedagogía
para
explicar,
sencillamente, por qué no están
construidos los tan ansiados colegio Jaume I y la
ampliación del IES Vilaplana. Pedagogía para no
caer en demagogia, de la que todos nos sentimos
tentados. Pedagogía para entender determinados
números y cifras, tan elevados que a muchos
de nosotros nos cuesta imaginarlos. Y también
humildad, puesto que hoy, en 2019, el colegio
Jaume I y la ampliación del Vilaplana todavía no
son un hecho.
Y no es que no se haya hecho nada, como explican
algunos. Se ha hecho, y mucho, pero no se ve.
Pero pasemos a la pedagogía. Aunque por el
tamaño de este artículo sea un poco limitada,
servirá para proporcionarnos un poco de luz.
¿Quién tiene las competencias en Educación?: La
Generalitat Valenciana.
El presupuesto de 2018 para Educación de la
Generalitat Valenciana ascendía a 4.549.746 miles
de euros (más de 4.000 millones de euros). Con
este dinero se pagan becas y ayudas a estudiantes,
además de
•
Educación
secundaria,
formación
profesional y EE.OO de Idiomas.
•
Educación infantil y primaria.
•
Enseñanzas universitarias.
•
Educación en el exterior.
•
Dirección y Servicios Generales de la
Educación.
•
Otras
enseñanzas
y
actividades
educativas.
•
Servicios complementarios de la
enseñanza.
•
Educación compensatoria.
•
Enseñanzas artísticas.
•
Formación permanente del profesorado
de Educación.
•
Enseñanzas especiales.
•
Deporte en edad escolar y en la
Universidad.
Fuente: Datos macro. Expansión.
Solo son datos que se pueden extraer de otras
fuentes o directamente de la Generalitat.
¿Y quien construía en la época de gobierno del
PP los centros educativos?: CIEGSA
CIEGSA: Empresa pública constituida por un
gobierno del PP, que actualmente está en
fase de liquidación, con una deuda de 1.700
millones de euros, y que acumuló más de 1130
millones de euros en sobrecostes. Actualmente
investigada.
¿Quién asume la deuda?: Usted, yo y todos los
valencianos.
Todo esto obliga al nuevo gobierno, el actual,
del PSPV-PSOE y Compromís, a diseñar un
nuevo sistema para construir y/o reformar
centros educativos, el programa EDIFICANT, en
el que actualmente se encuentran los proyectos
de construcción del colegio Jaume I y la reforma
del Instituto José Vilaplana, además de obras
menores ya realizadas y por realizar en el resto
de centros públicos de Vinaròs. (Continuará)

Joves descafeïnats?
Per Mirella Extrem
Ara que venen
temps de campanya
molts ens posem
a reflexionar i un bon tema pot ser l’àmbit social;
hem notat grans diferències a com estàvem fa
4 anys els joves ciutadans? El temps ens passa
a tots volant però potser aquells que tornen
al poble després d’uns anys fent vida en altres
ciutats noten que Vinaròs ha canviat pel que fa a
la qualitat de vida social. Els bons records passant
vesprades entre amics, espais del poble i terrasses
vàries se trenquen en la realitat actual on, tot i
que els establiments de restauració i oci treballen
per atraure gent, la ciutat es queda decaiguda
i desanimada. Està molt demostrat que aquí “a
l’estiu, tota cuca viu”.
I com un estel de llum revitalitzant, algunes
regidories d’aquest actual govern van posar
les bases per crear un nou consell local; eixe
que agruparia el jovent vinarossenc i que
suposadament havia d’apoderar-nos per a donar
ales a nous projectes variats. Però la realitat ha
estat diferent.
Fa un any es va aprovar la creació del Consell de
la Joventut i, quasi mig any després i amb vàries
sessions informatives fetes, des de Compromís per
Vinaròs dubtem que arribe a crear-se oficialment
aquest. El nostre col·lectiu considera que la
participació de qualsevol ciutadà en una ciutat és
essencial i encara més en el sector juvenil, ja que
no podem incloure’ls en la vida vinarossenca si
no se’ls dona l’oportunitat de parlar i ser escoltats
pels representants locals. Però, de poc serveix
aconseguir subvencions per a crear-lo si no
s’afavoreix aquesta participació amb un treball
previ durant anys. Pensa: quantes associacions o
col·lectius creats per joves (o que els representen)
hi ha a Vinaròs? I, quants d’ells tenen poder per a
influir en les decisions sobre activitats, pressupost
local... destinat per a ells i elles?
Compromís per Vinaròs és conscient de la necessitat
que hi ha de dinamitzar la vida de la nostra ciutat.
Els joves ens mereixem gaudir d’aquesta etapa
de la vida i, per aquest motiu, mostrem la nostra
intenció d’aconseguir els mitjans per a encendre
l’espurna necessària per reanimar-la. Sols amb un
treball coordinat i amb un mateix objectiu ens
assegurarà l’èxit desitjat, encara que no tinguem ni
veu ni representació dins el consistori.
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Valor seguro para Vinaròs
Por Lluís Gandía
El Partido Popular es
www.ppvinaros.es un valor seguro para el
futuro de Vinaròs y Juan
Amat es el impulso necesario para que nuestra
ciudad avance después de cuatro años de muchos
anuncios y ninguna realidad.
El tripartito de Som Vinaròs-Podemos, PSPV-PSOE
y Compromís ha incumplido todo aquello que
prometió y por ello en los plenos y en sus ruedas
de prensa se ven en la necesidad de quitar la
palabra a los ciudadanos, cortar intervenciones de
la oposición y saltarse el reglamento.
Por todo ello desde el Partido Popular proponemos
a los vinarocenses un proyecto realista y realizable,
gobernar con la mano tendida siempre y dispuestos
a escuchar de verdad a quien tenga algo que decir.
Vamos a gobernar como ya hicimos en nuestras
etapas anteriores. Resolviendo los problemas
reales, creando oportunidades, apostando por
nuevas iniciativas que impulsen los sectores
económicos de Vinaròs.
Nuestro programa está basado en las peticiones de
los vinarocenses. Nos hemos reunido con infinidad
de personas, asociaciones, clubes, entidades y
colectivos pero lo hemos hecho sin fotografias, sin
publicidad. No buscábamos aparecer en prensa,
queríamos formular un proyecto sólido para
Vinaròs.
Es posible un Vinaròs donde sus ciudadanos
paguen menos impuestos. Se debe recortar de
sueldos de concejales y otros gastos superfluos
para rebajar el IBI que el tripartito subió un 10%
nada más llegar al poder.
Es posible un Vinaròs con más y mejores zonas
verdes en el casco urbano. Frente al abandono
del tripartito en todos los temas urbanísticos
proponemos un ambicioso plan para que Vinaròs
se convierta en una ciudad mucho más agradable
y bonita.
Es posible un Vinaròs con una zona norte y zona
sur que tengan la importancia que merecen en
la gestión municipal, con inversiones reales,
cuantificadas y planificadas. Somos conscientes
de la necesidad de una actuación integral en
esas zonas y por ello proponemos actuaciones
concretas. Los vinarocenses, en este y en tantos
otros temas, merecen concreción y certidumbre.
Y porque Juan Amat presenta un equipo sólido,
preparado para afrontar los retos y capaz de cumplir
con nuestros compromisos con los vinarocenses.
Una candidatura centrada en mirar al futuro para
que Vinaròs avance. Estamos preparados.
de Vinaròs

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

“La Dona del Cèsar”?!?!?
El Cèsar, ha de ser i semblar honest!!

Pel voltant de les vies

Per Lluís Batalla i Callau

Per Juan A Blanchadell

- Comissió o Omissió, that's the
question
Després de la Nota de premsa
que va demanar explicacions
i una comissió per dos temes
greus, Algú em va dir per telèfon que dilluns,
1 d'abril ,compareixerien
Tècnics/ques de
l'Ajuntament per donar complida explicació i
respondre a qualsevol pregunta, en el cas de
selecció de Supervisora.
Anem tan en obert i de cara (coses de ser
d'ESQUERRA REPUBLICANA) que no importa
respondre a Algú: “No ens importa fer dimarts
2 d'abril una Nota de Premsa posant les coses al
seu lloc si l'explicació és satisfactòria” . Les coses
com són. No ve cap Tècnic, ergo no faig nota de
premsa. Ja suposo que ha passat. Guanyar temps.
Suposo que ja ha signat el contracte de 2+1+1
anys... Òstia, suma 4, com a la llista!!!!!
L'omissió d'explicacions lligada a comentaris
de caire personal (“Pobreta”,”Molt bona persona”,
etc,) reforcen la idea de la Comissió, perquè
al final no parlem d'un procès de Beatificació
sinò administratiu. Es va fer una prova on es
demanaven continguts que no es corresponien
amb les 23 activitats que hauria de fer una
persona que supervisa un Contracte. Es treballa
amb Informació Privilegiada. No passa res. Ningú
investigarà res. Bones persones, santes Persones.
- Amat parla...
...per si algú ho dubtava!!. Parla i les seus paraules
obren una investigació per esbrinar qui li passa
Informació Privilegiada!! . Quines coses. Les Vares
de mesurar, com són...
- La burgesia política: f. .Terme aplicat a aquells
que de manera displicent i amb una certa dosi de
desídia es limiten a contemplar els bous des de la
barrera. És l'oposat a la classe obrera en política
que són aquells que baixen al carrer i es postulen.
Sóc obrer. “Maldigo la poesia de quien no toma
partido hasta mancharse”.Tinc un convenciment
adquirit en aquests anys: el més burgès que pot
haver és quedar-se a casa plàcidament, i no
pensar, i no abraçar, i no besar, i no.
S'accepta l'accepció burgesia política dins del
camp de la política activa a aquells que diuen
ser Obrers però afavoreixen els empresaris
per damunt de tot; també aplicable a aquells
que es diuen Socialistes però són Capitalistes
i Monàrquics. Solen patir certs episodis de
trastorn de la personalitat, i digestius, en actes
d'Homenatge a la Republique. És finalment una
Dreta amb Remordiments. Ah, i Pla i els que ara
vindran, burgesos també.....
- Des d'estes columnes
Des de estes columnes es trau pit de les no
al.lusions d'ACORD a les estadístiques de seguretat
als Carnestoltes de Vinaròs. Les al.lusions passant
per l'estadística no són al.lusions. Són il.lusions.
La veritat que és per pensar-ho. El Botellón a
Vinaròs va desaparèixer amb Juan Bautista Juan
. No es posava a les estadístiques. El costum
continua. Estadísticament fa anys que a Vinaròs
no hi ha Botellón. Per al.lusions.
- Teatre / Vodevil : he comprovat que als plenaris
quan algú de l'equip de govern no sap que
respondre, se'n surt per peteneres i recorre a un
repertori fixe. En el cas del PP, quan incomoda una
mica se li nombra la corrupció; al PVI, Soterranyes.
A qui escriu estes línies, el Teatre. Ho valoro
positivament...quan el comentari ve del Rei del
Vodevil. S'ha de parlar pla, ja sabeu.
Llibertat a les preses polítiques!
Llibertat a les exiliades i processades!

En
el
Pleno
de
marzo Maria Dolores
Miralles defendió dos
mociones presentadas por el PVI para la mejora
de dos servicios fundamentales para el bienestar
de los ciudadanos de nuestras comarcas; la
primera de factura propia en relación con los
problemas que se presentan en los ambulatorios
del Departament de Salut de Vinaròs, y
principalmente en el Hospital Comarcal y, la
segunda, una moción recibida de la plataforma
ciudadana “Trens Dignes” para exigir la mejora
en el servicio de cercanías que, pese al reciente
aumento de las frecuencias, los problemas que
se acumulan en el servicio han provocado que la
ciudadanía exija soluciones inmediatas de forma
muy activa.
Porque la carestía del servicio de cercanías es
un agravio comparativo hacia los ciudadanos de
nuestras comarcas respecto los que residen más
cerca de las capitales.
Porque las frecuencias actuales no son las
idóneas, siendo la causa de su infrautilización y
con ello de la probable falta de rentabilidad que
puede poner en riesgo su continuidad.
Porque los puntos de origen y destino de todos
los trenes deberían de prolongarse, hasta
Tortosa las cercanías valencianas, o hasta Vinaròs
las cercanías catalanas, para así poder tener un
enlace completo entre ambas redes de cercanías.
Porque no hay flexibilidad al no ampliarse los
convoyes los días y las horas en que aquellos
trenes se ven atestados de pasajeros, o para
determinadas fiestas como fallas o la Magdalena.
Una moción que el PVI ha presentado para ser
aprobada tal cual la habíamos recibido de Trens
Dignes, sin la enmienda que hizo introducir el
Partido Popular para asegurar la unanimidad a
favor que hubo en el Pleno. Con ello Vinaròs se
suma a los numerosos municipios que la han
aprobado.
Y siguiendo no muy lejos de las vías del tren
-por la cercanía del Hospital de Vinaròs al
trazado ferroviario- la moción para convocar a
los alcaldes de las comarcas del Baix Maestrat
y dels Ports, de forma similar a la realizada
para la defensa de la citricultura valenciana
respecto de las importaciones de naranjas de
terceros países, en reivindicación de actuaciones
inmediatas y efectivas que resuelvan ya de
una vez las deficiencias y la problemática que
afecta a nuestros centros sanitarios y, muy
particularmente al Hospital Comarcal de Vinaròs.
Unos problemas cuya causa principal es la
lejanía de Vinaròs de las capitales que hace
que los profesionales que cubren las plazas se
tomen las de Vinaròs como plazas “de paso”,
dejándolas vacantes cada vez que les aceptan
un traslado. Un problema que sólo se eliminará
mediante medidas incentivadoras específicas
como, por ejemplo, el establecimiento de primas
económicas, ayudas para colegios, al alquiler o
a la adquisición de vivienda, o la mejora de las
comunicaciones ferroviarias tal como se ha
pedido en la moción sobre las cercanías a la que
ya he hecho referencia.
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Emmanuel Herrera

Sin proyecto ni liderazgo
Desde Cs observamos con mucha preocupación el
panorama político de nuestra ciudad, como unos y
otros, con sus actitudes confirman la necesidad de
un profundo cambio.
Como venimos relatando semanalmente, Vinaròs
está sumida en una situación sumamente
complicada, todos los datos así lo corroboran:
líderes en paro con un alto riesgo de exclusión
social, una desindustrialización por encima de la
media, una bajada en las pernoctaciones turísticas
o la reducción sistemática de la tasa de afiliación a
la seguridad social.
Estos indicadores nos dan una clara radiografía de
cómo la localidad ha ido degenerando con el paso

de los años, todo ello sin tener en cuenta las crisis
que viven sectores fundamentales como la pesca
o la agricultura.
Sin embargo, los principales responsables parece
que siguen mirando hacia otro lado. Los políticos
que se encuentran al frente del Consistorio no
tienen ni proyecto ni liderazgo para revertir
esta situación de retroceso económico y social.
Únicamente, se dedican al "y tú más" a través de
ruedas de prensa e intervenciones en el pleno
sobre cuestiones que no solucionan los verdaderos
problemas de Vinaròs.
Igualmente, es preocupante que mientras no se
preocupan por estas carencias, fomenten actos

sectarios en espacios públicos. El
último, en la Biblioteca Municipal
donde se organizó una charla
sobre el Juicio del Procés. No es la
primera vez que el PSC valenciano
que también preside nuestro
Ayuntamiento, en un tripartito, consiente a ERC
este tipo de actitudes en nuestra ciudad.
En definitiva, para Cs, Vinaròs es una ciudad rica,
abierta y con muchas oportunidades que está
siendo torpedeada por la falta de gestión, la
incompetencia y, sobre todo, por la imposición de
unos pocos.

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,

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.

Nota de la redacció
La setmana pasada, per un problema informàtic, aquest article d’Esquerra Republicana de Vinaròs va sortir publicat amb el logotip del partit en
negre. Donat que l’article feia referència precisament al logotip i no es podia entendre sense estar publicat correctament, el tornem a reproduïr.
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Plata para la natación valenciana en el
Campeonato de España con participación
del vinarocense Sergi Castell
V IN A R Ò S

ORTP OIRUT S
P
S
E
I
R
A
D
CALEN L L M U N IC IPA L D ’E S

2019

CONSE

MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA CME 2019
FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES 2017-18
15 J U N Y 2 0 19 5K I 1500 M FESTES SANT JOAN I SANT PERE
10 D ’A G O S T 2 0 19 VI 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS
2 2 S E T E M B R E 2 0 19 DIA DE LA BICI CME 2019
19 D ’ O C T U B R E 2 0 19 FESTA INAUGURACIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2019-20
10 D E N O V E M B R E 2 0 19 CAMINADA POPULAR 2019
D E N O V E M B R E 2 0 19 IV CURSA ERMITA – CIRCUIT CURSES MUNTANYA COSTA NORD
2 4 D E S E M B R E 2 0 19 31ena VOLTA A PEU DE NADAL

7 D ’A B R I L 2 0 19

Este fin de semana, 30-31 marzo, se han
celebrado en la piscina M86 de Madrid,
el Campeonato de España absoluto por
comunidades autónomas de natación
adaptada 2019.
Por tercer año consecutivo, la
Comunidad Valenciana ha conseguido
proclamarse vencedora, seguida de

Cataluña y Canarias. El vinarocense
Sergi Castell del Club Natación Castalia,
ha contribuido en la victoria de la
selección valenciana puntuando en
cuatro pruebas y los relevos mixtos
4×100 libres, prueba en la que
consiguieron la medalla de plata tras el
potente equipo canario.

3 1 D E M A I G 2 0 19
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ABRIL - JULIOL

ABRIL
13. ABR. 2019

JORNADA FORMATIVA ACTIVITAT FÍSICA I DISCAPACITAT

CLUB BAMESAD VINARÒS

20. ABR. 2019

II TORNEIG DE PASQUA ALEVÍ DE FUTBOL

VINARÒS EFC

CAMPUS DE PASQUA BÀSQUET

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

28.ABR.2019

IV CAMPIONAT CROSS COUNTRY DE VINARÒS

MOTOCLUB VINARÒS

11.MAIG.2019

II CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME

CLUB ESPORTIU VINARÒS

11.MAIG.2019

TORNEIG PEQUEBÀSQUET

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

23 AL 26.ABR.2019

MAIG

Fin de semana pasado por agua

JUNY
1. JUNY. 2019

III CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME

CLUB ESPORTIU VINARÒS

2. JUNY. 2019

XXX TRIATLÓ DE VINARÒS

CLUB TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS

2. JUNY. 2019

12ena MARXA PER LA TINENÇA DE BENIFASSÁ

AULA DE NATURA

2. JUNY. 2019

VI COPA MARCELINO FUSTER

CLUB NATACIÓ VINARÒS

8-9.JUNY.2019

TORNEIG NACIONAL FUTBOL

UNITED CF. VINARÒS

X OPEN COCEMFE MAESTRAT DE TENIS TAULA

CLUB BAMESAD VINARÒS

II TORNEIG INCLUSIU TENIS TAULA VINARÒS

CLUB BAMESAD VINARÒS

XXIV TRAVESSIA A LA PLATJA DEL FORTÍ

CLUB NATACIÓ VINARÒS

22. JUNY. 2019

10é OPEN DE PESCA FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE

CLUB NÀUTIC VINARÒS

22. JUNY. 2019

10ena REGATA CREUERS DE FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE

CLUB NÀUTIC VINARÒS

23. JUNY. 2019

V TROFEU SANT JOAN I SANT PERE DE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

CLUB BAMESAD VINARÒS

23. JUNY. 2019

V PROVA PROVINCIAL DE RESISTÈNCIA DE CICLOMOTORS

MOTOCLUB VINARÒS

23. JUNY. 2019

TIRADA INTERCOMARCAL BIRLES SANT JOAN I SANT PERE

CLUB BIRLES VINARÒS

ADVENTURE FUTBOL SALA

CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

TROFEU PETANCA SANT JOAN I SANT PERE

CLUB PETANCA VINARÒS

TORNEIG 4x4 MIXTE SANT JOAN I SANT PERE

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

I MARXA BTT LLANGOSTÍ DE VINARÒS

CLUB CICLISTA MAIKBIKE VINARÒS

JULIOL

VOLLEY NIGHT CUP – MASCULÍ – JUNIOR

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

JULIOL

ESCOLA VOLEI PLATJA “EL FORTÍ”

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

JULIOL

CAMPUS ESTIU DE FUTBOL SALA

CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

JULIOL

VI CAMPUS ESTIU BÀSQUET

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

CAMPUS ESTIU FUTBOL VINARÒS EFC

VINARÒS EFC

III NBA SKILLS CAMP VINARÒS

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

6. JUL. 2019

VI TORNEIG LLIURE CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA

CLUB TENIS TAULA VINARÒS

6. JUL. 2019

IV TORNEIG LLIURE MENUT CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA

CLUB TENIS TAULA VINARÒS

7. JUL. 2019

XIV TORNEIG CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA

CLUB TENIS TAULA VINARÒS

TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS

COPA DAVIS JUNIOR

CLUB DE TENIS VINARÒS

8. JUNY. 2019
9.JUNY.2019
9. JUNY. 2019

26 AL 29.JUN.2019
28. JUNY. 2019
29.JUNY.2019
30. JUNY. 2019

El pasado Domingo, el KCV se
desplazaba con cinco pilotos al circuito
de MarlonKart para disputar la segunda
prueba del campeonato valenciano.
En la categoría de automáticos 125cc,
Raul Roig conseguía de nuevo la pole
en la última vuelta, con la cual obtuvo
una segunda posición en la primera
carrera y por problemas eléctricos no
pudo disputar la segunda.
En categoría 125cc DD2, Dani Carmona
salía del segundo puesto logrando
en ambas carreras el noveno puesto.
Dani Sanchez tras conseguir el cuarto

puesto, no consiguió salir en la primera
manga y tampoco terminó la segunda.
Oscar Soto no pudo participar por los
entrenamientos que le dejaron tocado
físicamente.
Por otra parte, Jan Peral en su categoría
cadete, obtuvo el cuarto puesto
tanto en clasificación como en ambas
mangas.
Todas las carreras se disputaron con
agua.
Próximo encuentro en el circuito de
Cheste el 4 y 5 de Mayo.
Suerte y mucho gas a todos.

JULIOL

1 AL 26.JUL.2019
1 AL 6.JUL.2019

20-21.JUL.2019
27. JUL. 2019
30 JULIOL AL 2 AGO.2019
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Lo prometido es deuda… con todo el respeto del mundo
Gran partido disputado este domingo pasado en
la ciudad deportiva de Vinaròs entre los veteranos
de Vinaròs y los de la Ametlla. Se enfrentaban dos
equipos de la zona alta de la clasificación y no
defraudaron en juego a las expectativas que habían
a priori. Sí faltaron los goles ya que el resultado
final fue el mismo con el que se inició el encuentro
0 a 0. El mister Keita siguió con la premisa que
había acordado la junta de la asociación, y dio
prioridad a todos los que habían participado en
el entreno anterior. Así seguirá siendo según nos
informan desde la misma asociación hasta final de
temporada. Destacamos el caso de Miguel que no
viene siendo titular y que disfrutó de la titularidad
por su presencia en el anterior entreno. Tuvo una
correcta participación disponiendo incluso de una
oportunidad de gol con un tiro desde fuera del
área que se le fue un poco alto. Aunque hay que
seguir mejorando en el comportamiento general
del grupo, este domingo se vio una cara mejorada
de la imagen de la agrupación. Fuentes internas de
la asociación nos comunican que el jueves después
del entreno hubo una reunión entre los miembros
para aclarar ciertos puntos y que como resultado
de la misma se produjo una catarsis del grupo.

Desde la redacción pensamos que es el camino
correcto para mejorar en los aspectos deportivos y
extradeportivos de la asociación. En lo que respecta
al partido la primera parte fue muy disputada en la
que los veteranos de Vinaròs tuvieron una ocasión
muy clara del Killer, que estuvo en todo momento
batallador, y que desperdició una vaselina delante
de la salida del portero visitante. En la linea
defensiva el equipo local estuvo serio destacando
la actuación de Sergio Carmona y como siempre
la de Pla. La linea del centro del campo estuvo

Campionat del món Master Pista Coberta
Torun, Polònia

La setmana passada es va celebrar a
Torun (Polònia) el Campionat del Món
Màster de pista coberta.
El CLUB ESPORTIU VINARÒS va estar
representat per dos atletes, Miguel
Ángel Carvajal, membre de la junta
i tresorer del club i, Gaspar Mateu,
president del Club Esportiu.
Dilluns 25 de març, Miguel Ángel es va
proclamar Subcampió del Món Màster
en 3km. marxa categoria M50 amb un
temps de 13: 35.00.
Dimecres 27 de març, va ser el torn de
Gaspar que, tot competir amb unes

perxes prestades i amb molèsties, va
aconseguir un tercer lloc amb un salt
de 4m 45cm. en la categoria M40,
mateixa marca que el segon classificat.
Divendres 29 de març, Miguel Ángel va
tornar a participar en els 10km. marxa
en ruta, pujant al més alt del pòdium
per equips i aconseguint un tercer lloc
individual amb una marca de 47:54.
Des del CLUB ESPORTIU VINARÒS,
volem felicitar a aquests dos grans
atletes pels seus merescuts èxits i per
ser un gran exemple per a tots.
ENHORABONA!

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
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"
Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22

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

Jornada 26
1
5
1
8
3
2
2

J.
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
25

C.
C.
C.
C.

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

2
1
0
1

C. D. La Pobla Tornesa 02/04/2019

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

G.
18
16
14
13
14
12
11
12
11
10
8
8
6
5
5
0

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

1
0
0

P.
6
7
5
4
8
7
5
10
10
12
10
11
16
15
15
22

Jornada 27

07/04/2019

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

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. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.

G.F.
70
40
63
52
51
52
37
49
42
28
34
41
45
35
30
30

G.C.
21
23
45
29
40
32
29
40
46
39
37
49
71
56
60
82

PTOS.
56
51
49
48
46
43
42
40
38
34
32
31
22
21
21
3

DIF. G.
49
17
18
23
11
20
8
9
-4
-11
-3
-8
-26
-21
-30
-52

regular y hay margen para la mejora. En este punto
destacamos la actuación de Luna que aporta este
equilibrio que es básico para la correcta gestión del
equipo. La segunda parte se inició con una Ametlla
más incisiva y que creó más ocasiones de peligro. El
equipo langonstinero bajó su ritmo a mediados de
la segunda parte y el encuentro acabó con un justo
empate. En definitiva gran partido de los veteranos
de Vinaròs, correcta actitud y muchas ganas en el
terreno de juego por querer hacer las cosas bien.

DISSABTE, 06.04.19 ESTADI

UNITED VINAROS
ORPESA
UNITED VINAROS
ALEVÍ C
BENICARLO
UNITED VINAROS
ALEVÍ A
ESPORTIU VILA-REAL
UNITED VINAROS
PREBENJAMÍ BLAU
RAPITENCA BLAU
JUVENIL
EFC - C.D L’ALCORA A

10,15

ESTADI

FUTBOL

10,15

ESTADI

FUTBOL

12,00

ESTADI

FUTBOL

12,00

ESTADI

FUTBOL

15,30

ESTADI

FUTBOL

DIA:
HORA
12,30

DISSABTE, 06.04.19 CIUTAT ESPORTIVA
LLOC
ESPORT
CATEGORIA
CIUTAT ESPORTIVA
FUTBOL
INFANTIL C

DIA:
HORA

DIUMENGE, 07.04.19 ESTADI
LLOC
ESPORT

CATEGORIA

17,30

ESTADI

SENIOR

DIA:
HORA

DISSABTE, 06.04.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU
LLOC
ESPORT
CATEGORIA

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

ALEVÍ

12,00

PISTA
LATERAL

BASQUET

BENJAMÍ

16,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR MASC

10,00

PISTA SINTÈTICA

F. SALA

INFANTIL

11,15

PISTA SINTÈTICA

F. SALA

CADET

12,30

PISTA SINTÈTICA

FSALA

ALEVÍ

16,00

PISTA SINTÈTICA

F. SALA

JUVENIL

18,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

SENIOR 2ª ZONAL

T.TAULA

SENIOR

T.TAULA

SENIOR

17,00
17,00

FUTBOL

PARQUET

COL·LEGI
SEBASTIÀ
COL·LEGI
SEBASTIÀ

SAN
SAN

ALEVÍ B

DIA:
HORA

DIUMENGE, 07.04.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU
LLOC
ESPORT
CATEGORIA

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

CADET MASC

12,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

JUNIOR FEM

12,00

PISTA
LATERAL

BASQUET

BENJAMÍ

PARQUET

-

ENCONTRE
EFC - RIPOLLÉS

ENCONTRE
VINARÒS CF - CF SAN
PEDRO B

ENCONTRE
C.B GIL COMES VINAROS
– C.B. ONDA
C.B GIL COMES VINAROS
– VIVANTA VILA REAL
E.B.V
C.B GIL COMES VINAROS
– CB XIRIVELLA
CD VINAROS FS A – CD FS
SEGORBE
CD VINAROS FS A – CD FS
SEGORBE
CD VINAROS FS A – CFS
NAVARTI
CD VINAROS FS A –
BISONTES CASTELLÓN
C.B GIL COMES VINAROS
–B.ALCÀSSER MYWIGO
PUZOL B
C.T.T
VINARÒS
“C”
CJ.ULLDECONA “E”
BAMESAD VINARÒS TT
C.T.T. BENICARLÓ “A”

ENCONTRE
C.B GIL COMES VINAROS
– CREPSANA BÀSQUET
MORVERDRE
C.B GIL COMES VINAROS
– C.B ESCOLAPIAS
C.B GIL COMES VINAROS
– CB CASTELLÓ NEGRE
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Ironmans baja la guardia
en los últimos minutos
La pasada jornada fue agridulce
para los dos equipos de Ironmas que
disputan la liga de flag Catalana en
categoría Open y Sub-15
Ambos equipos ganaron los
primeros encuentros e iniciaron
ganando la segunda partes pero en
los últimos minutos les remontaron
y perdieron por mínimas diferencias.
Resultados categoría Open:
Ironmans 34 - 12 Barcelona
Uroloki
Ironmans 13 - 18 Argentona Bocs

Resultados categoría Sub-15
Ironmans 21 - 0 Granollers Fenix
Ironmans 20 - 26 Scorpions Bigues
i Riells
Los dos equipos mantienen las
opciones para clasificarse en la
Final Four pero este fin de semana
se enfrentan a rivales directos y no
pueden fallar para no perder de
vista el objetivo de la final.
Si quieres ver Flag Football, este
domingo la categoría Open juega
en Vinaròs a las 11:00 en las pistas
de Atletismo.

Handbol
Cap de setmana i es van complir els pronòstics.
Dissabte el senior va perdre a Burjassot
un partit de tràmit. El diumenge el cadet va perdre
davant del Benicarló i la alegría ens la
va donar el juvenil guanyant el seu partit davant
del Moldtrans de València.
- Copa FBMCV Cadet Masculí (G.CASTELLÓ 1)
C.Bm. Vinaròs. 11
H. Benicarló 2003. 33
CBM Vinaròs: Nogales, Amaré, Néstor, José Abel(1),
Dani, Sergi (3), Rubén, Juan, Didac (1),
Ayza, Pere, Victor, Marcos, Tomás (3) i Raga(3).
Partit sense història, avui per avui el Benicarló en
cadets és molt superior al Vinaròs.
Un Benicarló molt treballat i molt conjuntar que
va demostrar per que es el subcampió de lliga del
grupo nord i que en cap moment va donar opción
a un Vinaròs que va donar moltes facilitats per que
els caduferos juguessen al contraatac i en molts
espais davant la fruixa defensa dels rogets.
- Copa FBMCV Juvenil Masculí.
Tudor Bars C. Bm. Vinaròs 30
Bm. Moldtrans Jaime 1. 26
CBM Vinaròs: Juanma, Pol, Juan(3), Sergi A.,
Oualid(1), Sergi Ll. (7), Quim(3), Ferran, Sebas,
Carlos(4), Iker(4), Marcos, Agustí i Christian(8).
El juvenil va ser el únic equip del club que va poder
guanyar davant d'un equip correos que fins última

hora no es va donar per superar.
El Tudor va anar jugant a ratxes en molts altibaixos,
fet que dona a vida ala del Cabanyal per estar
siempre a 2-3 gols i fer patir als nostres. En esta
victoria els nostres es assenten al 2 lloc i traen
marge als valencians, rival directe per a disputar el
segón lloc.
- 1 Aut Masc Ranking Nord 4º-6º
C. Bm. Burjassot. 32
Farmateca C. Bm. Vinaròs 18
CBM Vinaròs. Carlos, Ferran, Fariñas, Marc(1), Jesús,
Cristian(5), Manu(1), Maa4), Martín (3) i Nahuel (4).
Partit en tot decidit, que només va durar 12 min.
Per que del 4-4, es va passar al 15-6 que sonaba per
sentència el partit.

El Farmateca en moltíssimes baixes va fer debutar
al juvenil Ferran, els locals que van acabar els
primera del grup van posar una marca més quan
els nostres els plantaben cara i van trencar el partit
clarament del seu costat.
Ara a esperar el sorteig de copa i sobretot a esperar
el dimecres la seu de la fase d’ascens. El club està
treballant en el Ajuntament per vore si es por
portar aquí al Llagostí Arena, pareix difícil però
están en ello.
El que podem confirmar son els rivals i no hi ha
hagut molta sort, per que ens a tocat junt al Torrent
i Horadada, el Pilar de València, equips favorits per
a tornar a la categoría de 2ª Nacional, però aquest
equip ho donará tot per a conseguir el objectiu de
aquest any que és intentar pujar de categoria.

Triatlón

El pasado fin de semana se disputó una
nueva edición del triatlón terres del ebre en
San Carlos de La Ràpita.
El triatleta local Antonio Adell Puchi, se
desplazó para cubrir los 3000m de natación,
90km en bici y 20km de carrera a pie.
Adell salió del agua en 10 posición, cubrió
los 90km con prohibición de ir a rueda a una
velocidad media de 39’2, llegando colocado
en el 5 puesto a la T2; terminó los 20km a
4’32” empleando un tiempo de 4h38’
llegando el 14 de la general y 4 veterano.
Ahora a preparar la próxima competición
importante del año el 12 de mayo en Paix
d’aix en Francia.
Agradecer la colaboración de 226ers,
heladería Ferreti, Peluqueria Tian, Davima
rent a car y Pinturas Arnau.

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

consulta@dermatologiaestela.com
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FOTOGRAFIA 2019
Tema: Les Bicicletes

1r Premi 300 €

Període d’entrega de l’1 d’abril

fins al 8 de maig, ambdós

2n premi 200 €

inclosos.

3r premi 100 €

Dos accèssits dotats en 75 € cadascun
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
Consulteu les bases:
http://consellepa.vinaros.es/
Col·labora:

Bases del

CONCURS
DE FOTOGRAFIA 2019
1- Tema: Bicicletes

8- Els criteris d’avaluació seran principalment creativitat, originalitat , i qualitat fotogràfica.
Es podrà tindre en compte el títol que s’haurà posat a la part de darrere, com a suport a la fotografia.

2- Requisits: ser major de 18 anys.
3- Els originals es presentaran des de l’1 d’abril fins al 8 de maig, ambdós inclosos a qualsevol dels dos
llocs següents:
-

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament de Vinaròs, situada a la Plaça
Jovellar, on caldrà emplenar una instància segons model general que es facilitarà allí mateix.
Establiment “Foto estudi Alfonso” al c. Major, 34 de Vinaròs

4- Característiques de les obres: Hauran de ser inèdites. Cada persona participant presentarà un màxim
de 3 fotografies, de les que haurà de ser-ne l’autor/a. Es presentaran impreses en paper fotogràfic o
paper d’impressió digital de 300gr. El format mínim de les fotografies serà 20 x 30cm . Podran ser en
color o en b/n i podran estar fetes amb càmera fotogràfica, telèfon mòbil o altres dispositius. No
s’acceptaran fotografies amb collage ni muntatges...
5- Les fotografies presentades portaran un títol a la part de darrere. A banda es presentarà un sobre
tancat amb el mateix títol en la part exterior. A l’interior del sobre constarà el nom, DNI, l’edat, l’adreça i
el telèfon de l’autor /a. Cas de ser alumne/a d’algun curs del Consell Municipal d’FPA durant l’any
2018/19, o membre de l’Associació d’Alumnes haurà de fer-ho constar, per optar al premi específic. Els
sobres s’obriran un cop fallat el Concurs
6- El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini de presentació d’originals. Després es comunicarà
telefònicament els treballs guanyadors als autors/es. L’entrega dels premis tindrà lloc en l’activitat de
final de curs del Consell Municipal d’FPA a l’Auditori Municipal.
7- El jurat estarà format per
un membre de la Junta de l’Associació d’Alumnes
una persona vinculada al món de l’art visual
el professor de fotografia del Consell Municipal d’FPA
un alumne o exalumne del curs de fotografia
un professional de la fotografia
Les persones que conformen el jurat no podran presentar fotografies al concurs.

9- El jurat pot declarar desert alguns dels premis , si ho estima oportú.
10- La decisió del jurat serà inapel·lable.
11- Premis:





1r premi: 300 € - 2n premi: 200 € - 3r premi: 100 €
dos accèssits dotats en 75 € cadascun
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 durant el curs 2018/19 : 50 €

La mateixa persona no pot ser premiada amb més d’un premi. Cas d’haver estar preescollit per a dos dels
premis se li atorgarà el de major quantia econòmica .
La no presentació de l’ interessat en 7 dies a recollir el premi s’entendrà que renuncia a la compensació
econòmica, aquesta renuncia no donarà dret a qualsevol altra compensació.
12- Els autors de les fotografies es responsabilitzen de qualsevol reclamació per part de tercers relativa a
drets d’imatge o qualsevol altre derivat de la Llei de Propietat Intel·lectual.
13- La participació en esta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. L’entitat convocant es
reserva el dret a decidir sobre qualsevol incidència en la interpretació de les bases.
14- Totes les fotografies presentades s’exposaran al públic en el marc de l’exposició de treballs de final de
curs del CMFPA.
15- Les fotografies premiades es quedaran en propietat de l’entitat convocant. Els seus autors hauran de
facilitar-les també en suport informàtic. Tant l’Associació com el Consell Municipal d’FPA podran utilitzarles per a cartells, publicitat, o altres finalitats. En tot cas aniran acompanyades del nom de l’autor/a.
16- Una vegada acabada l’exposició de les fotografies, els seus propietaris podran recollir-les a l’oficina
del CMFPA (antic col·legi Sant Sebastià).

Associació d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes - Antic col·legi S. Sebastià- Passeig Colom s/n Tel. 964 40 74 93
Col·labora:
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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

A 6è
PER A XIQUETS DE P5
PREU: 10 EUROS
!
S
E
D
A
IT
M
PLACES LI
INSCRIPCIONS:
A LES OFICINES DEL CME
8 I 9 D’ ABRIL DE 9.00 A 14.00 HORES

Curs 2018/19

EL NÚVOL

Curs 2018/19
Presentació amb

Tipus de núvol, maneig, compartir, sincronització des de diferents dispositius,
treball en equip, Google docs.

Power Point

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 21.30 (20h)

Del 14 de maig al 13 de juny

Del 14 de maig al 13 de juny

Durada: 20h

Professora: Eva Roig

Professora: Eva Roig

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

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

Preu general 27€ Socis: 24.85€

Preu general 27€ Socis: 24.85€

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Tel. 964 40 74 93

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93

Antic col·legi Sant Sebastià

consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

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

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 12 abril ,17h.30’

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Planta 2na.

C/ Pilar , 26

Vinaròs

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

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.

Recollida de llibres

PRESENTA
EXPOSICIÓN

de 2ª mà

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

Fira del llibre, dissabte 20 d’abril
Els vendrem a la fira del llibre,
en benefici l’associació de COCEMFE MAESTRAT destinat a
Material per al Club Baix Maestrat Esports Adaptats

¡VEN A VISITARLA!
EL FUTURO NOS INCUMBE A TODOS/AS

Pots portar-los a:

BAMESAD
Av. Colom s/n (Antiga escola S. Sebastià)
Matins: Dilluns, dimarts i dimecres 11.30 – 13.30 h
Vesprades: Dijous 18 – 20h
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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

Tel. 964 40 74 93

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

6 abril de 2019

Desde Platea Producciones Escénicas informamos
que, por causas de fuerza mayor, hemos tenido que
tomar la decisión de aplazar las representaciones
de la comedia «Un día en la ópera» previstas para
representar los días 11, 12, 13 y 14 de abril en el
auditorio municipal de Vinaròs.
Aquellos que hayan adquirido ya las entradas
podrán acudir al auditorio municipal de martes
a viernes en horario de 18.00h a 21.00h para la
devolución de las mismas y su correspondiente
abono. Se deberá entregar las entradas físicas para
su correspondiente devolución.
Informaremos más adelante de las próximas fechas
de representación.
Disculpen las molestias.

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

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIGITALITZA’T
Dirigit a PIMES

ANUNCIO DE COBRANZA
En el BOP de 22 de enero de 2019 se publicó por la Diputación de Castellón el calendario fiscal

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

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

Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene delegada en la Diputación de Castellón el cobro
de determinados tributos, por la presente se traslada los periodos de cobranza establecidos por
ésta y que han sido publicados en el citado BOP, asi como el establecido para los tributos
directamente gestionados por el Ayuntamiento.

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO

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

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

les ha sido delegada.

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

DEL 15 DE MARZO AL
15 DE MAYO

DEL 5 DE MAYO AL 5 DE
JULIO

DEL 5 DE JUNIO AL 5
DE AGOSTO

DEL 5 DE JULIO AL 5 DE
SEPTIEMBRE

IVTM (VEHÍCULOS)

50% IBI URB/IBICES

VADOS

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DESENVOLUPAMENT LOCAL
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ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data
02 d’abril de 2019, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació de les OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CAPELLA
DE SANTA VICTORIA DE VINARÒS, ACTUACIÓ SUSCEPTIBLE
DE SER COFINANÇADA AL 50% PER LA UNIÓ EUROPEA A
TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS EUROPEU DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. (EXP.OBRES 15/18 GEST. 12584/18).

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data
02 d’abril de 2019, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació del SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES
OBRES DESCRITES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA
CAPELLA DE SANTA VICTORIA. (EXP.GRALS. 14/19 GEST.
2253/19).

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de
Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil
Contractant

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 16 d’abril de 2019 a les 14:00h.

Data límit de presentació de la documentació
electrònicament: el 18 d’abril de 2019 a les 14:00h.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector
Públic de l’Ajuntament de Vinaròs.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector
Públic de l’Ajuntament de Vinaròs

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

«Disseny gràﬁc
amb mòbil» (5 h)

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

· 964 401 912

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

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

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

«Màrqueting
digital per a
empreses» (10 h)

Tauler Municipal

6 abril 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
6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

DESENVOLUPAMENT LOCAL

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

ANUNCIO

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

Se pone en conocimiento del público en general que del 8 al 15 de abril del año 2019, estarán
expuestas para su consulta las Listas del Censo Electoral, en la oficina OIAC ( OFICINA DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ) sita en la Plaza Jovellar nº 2 .
Se hace constar que las citadas listas serán las que se utilizaran para los comicios electorales
( Elecciones Municipales y Europeas ), a celebrar el próximo día 26 de mayo del año 2019.

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

DOCUMENO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

EXAMEN

MATRÍCULA

DATA

STARTERS

11-04-2019

01-06-2019

MOVERS

11-04-2019

01-06-2019

FLYERS

11-04-2019

01-06-2019

KET (A2)

06-05-2019

22-06-2019

PET (B1)

06-05-2019

22-06-2019

FIRST (B2)

06-05-2019

22-06-2019

www.divinaprovidenciavinaros.es

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

E | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
ma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 01/04/2019
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

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

Segueix-mos
al facebook
per a les últimes
novetats

S em pr e
le s úl ti m es
no ve ta ts !
Tel.: 964 45 17 38

30

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
pl. Parroquial, 11
4
abril
GUIMERÀ

pl. Sant Antoni, 39

*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. Sant Francesc, 6

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

ROCA

Benicàssim

abril

Castelló

11

av. País Valencià, 15

Almassora

FERRER

Vila-real

abril

Borriana-Les
Alqueries

Vinaròs Farmacia

10

Nules-La
Vilavella

PITARCH

abril

Moncofa

abril

9

Xilxes

8

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

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

La Llosa

TORREGROSA

Almenara

abril

Les Valls

7

i 19.45.

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

c. Pont, 83

Sagunt

SANZ

Puçol

abril

El Puig

6

 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

av. Pius XII (cant. Picasso)

Massalfassar

ADELL

Albuixech

abril

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

5

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

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

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

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD

1115

1121

1135

1144

1154

1206

1225

1230

1233

1238

1243

1247

1251

1253

1256

1300

1305

1311

1314

1318

1321

1323

1331

1339

1346

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

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

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

