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Triomf socialista a les eleccions generals i autonòmiques
El PSPV-PSOE també s’imposa a Vinaròs

Resultats eleccions generals

Recuento provisional

Comunitat Valenciana
Escrutado 99,28 %

2019

Total votantes

2015

2,671,998

75,8 %

69,56 %

Abstención

852,848

24,2 %

30,44 %

Votos nulos

38,301

1,43 %

1,43 %

Votos en blanco

20,057

0,75 %

0,75 %

Escaños a elegir: 99

Resultats eleccions autonòmiques

2019
Candidaturas

2015
Votos

Esc. Esc.

Votos

P.S.O.E.

637,673 23,87 % 27

23 509,098 20,28 %

PP

504,403 18,88 % 19

31 658,612 26,23 %

Cs

466,391 17,45 % 18

13 309,121 12,31 %

COMPROMíS

439,459 16,45 % 17

19 456,823 18,2 %

VOX

278,947 10,44 % 10

UNIDES PODEM-EUPV

213,007 7,97 %

PACMA

37,972 1,42 %

19,781 0,79 %

AVANT Los Verdes

8,436 0,32 %

1,322 0,05 %

UIG-SOM-CUIDES

7,042 0,26 %

6,835 0,27 %

ERPV

4,993 0,19 %

P.C.P.E.

4,441 0,17 %

2,925 0,12 %

Poble Democràtic

2,861 0,11 %

2,210 0,09 %

RVPVE

2,084 0,08 %

3e en acción

1,829 0,07 %

FE de las JONS

1,298 0,05 %

PACT

1,212 0,05 %

AUNA CV

979 0,04 %

ALTER

613 0,02 %

8

10,336 0,41 %
13 282,389 11,25 %

3,569 0,14 %

106,917 4,26 %
28,754 1,15 %
18,322 0,73 %
7,509

El PSPV-PSOE ha guanyat a Vinaròs les eleccions
generals i autonòmiques celebrades diumenge 28
d’abril. A Vinaròs, el PSOE feia 11 anys que no guanyava
unes eleccions generals i el PSPV-PSOE, 28 anys que
no s'imposava en unes eleccions autonòmiques. Amb
una elevada participació del 74,12% (14.217 votants
d’un cens de 19.180), els socialistes han aconseguit
al Congrès un 31,1% dels vots (4317 vots), seguits de
Unidas Podemos amb un 19,5% (2707 vots), el Partit
Popular amb un 16,4% dels vots (2277 vots), mentre
que Ciudadanos ha tret un 13,93% (1934 vots), Vox un
10,55% (1464 vots) i Compromís un 5,15% (715 vots).
A les eleccions autonòmiques, el PSPV ha estat també
la força més votada amb 4234 vots, el 30,06%, en segon
lloc ha quedat el Partit Popular amb 2422 vots (un
17,2%), en tercera posició Compromís amb 2050 vots
(14,56%), Ciudadanos amb 1644 vots (11,67%) i Unides
Podem-EUPV amb 1627 vots (11,55%) i Vox amb 1219
vots (8,66%).
Quant a les votacions al Senat cap dels vinarossencs que
es presentaven han obtingut representació. Tampoc
a Les Corts, on es presentaba Carla Miralles. A Castelló
seran senadors pel PSOE el que ha sigut diputat en el
Congrés Artemi Rallo (30,87%), Ana Belén Edo (30,12%) i
Josep Lluís Grau (28,63%), que repeteix. En el cas del PP,
repeteix en la cambra alta Salomé Pradas (25,48%).

El PSOE aconsegueix nou senadors a la Comunitat
Valenciana - no va obtindre representació directa en
2016- davant dels tres del PP, que perd sis parlamentaris
a la cambra alta, ja que en els passats comicis va arribar
als nou representants que tenen ara els socialistes.
El socialistes, a més han guanyat les eleccions generals a
nivel estatal. Una clara victòria amb 123 escons i un 28,
69% dels vots encara que lluny de la majoria absoluta.
Molt per darrere se situa el Partit Popular que, amb
66 escons i un 16,69% dels vots. En tercer lloc queda
Ciudadanos, amb 57 escons i un 15.85%, Unides Podem
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amb 42 escons (14.31%) i Vox entra en el Congrés com
a cinquena força amb el 10.26% dels vots i 24 escons.
ERC, la sisena força amb 15 escons i un 3,9% dels vots,
seguit per JxCat amb 7 escons (1,91%), Bildu amb quatre
escons i un 1% de suports. Compromís aconseguiria un
escó, amb un 0,66% dels vots. A la Comunitat Valenciana
s'han repartit 10 escons al PSPV-PSOE, set escons al PP,
sis escons a Ciutadans, cinc a Unides Podemos, tres a
Vox i un a Compromís.
D’altra banda, a les eleccions autonòmiques també
el PSPV-PSOE va ser la força més votada. Pel que fa al
repartiment d’escons, el PSPV aconseguia el 23,86% dels
sufragis i 27 diputats; el Partit Popular, el 18,88% i 19;
Ciutadans, el 17,45% i 18; Compromís, el 16,45% i 17;
Vox, el 10,44% i 10, i Unides Podem, el 7,97% i 8.

0,3 %

2,906 0,12 %
2,510

0,1 %

1,806 0,07 %
1,476 0,06 %
1,438 0,06 %
1,310 0,05 %
1,219 0,05 %
1,149 0,05 %
1,129 0,04 %
1,106 0,04 %
603 0,02 %
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ACTUALITAT

Eleccions Generals: resultats a Vinaròs

Eleccions autonòmiques: resultats a Vinaròs Eleccions al Senat: resultats a Vinaròs
Artemi Vicent Rallo Lombarte (PSOE)		

4.343

31,97 %

Ana Belén Edo Gil (PSOE)		

4.134

30,44 %

Josep Lluís Grau Vallés (PSOE)		

3.873

28,51 %

Salomé Pradas Ten (PP)		

2.851

20,99 %

Luís Gandía Querol (PP)		

2.767

20,37 %

Vicente Martínez Mus (PP)		

2.416

17,79 %

Carlos Monsonis Adsuara (PODEMOS-EUPV)

2.323

17,1 %

Salomé Agudo Lopez (PODEMOS-EUPV)

1.922

14,15 %

Francisco Porcar Rebollar (PODEMOS-EUPV)

1.909

14,05 %

Francisco José Vicent Melchor (Cs)		

1.587

11,68 %

Luis Andrés Cisneros (VOX)		

1.387

10,21 %

Jordi Navarrete Pla (COMPROMÍS 2019)		

1.314

9,67 %

Mari Cielo Leiros Otero (Cs)		

1.191

8,77 %

Maria Luisa Martí Canseco (Cs)		

1.118

8,23 %

Ana Belén Vázquez Hernández (VOX)		

1.043

7,68 %

José Aymerich Miralles (VOX)		

1.042

7,67 %

Carlos Javier Vidaurre Garayo (COMPROMÍS 2019)

802

5,9 %

Empar Carceller Centelles (COMPROMÍS 2019)

782

5,76 %

Natalia Giner Montañés (PACMA)		

400

2,94 %

Francesc Manuel Puchol Querol (ERPV)		

297

2,19 %
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ACTUALITAT
L’Ajuntament rep als estudiants amb resultats acadèmics excel·lents
14 alumnes han aconseguit l’excel·lència gràcies al seu esforç i dedicació al llarg del curs i al suport tant dels familiars com dels professors

Al Saló de Plens de l’Ajuntament es va fer
l’acte d’homenatge als estudiants de primària
i secundària que enguany han aconseguit
l’Excel·lència Acadèmica gràcies al seu esforç.
Una distinció, amb l’entrega del pin del la ciutat
i un petit obsequi, que no només valora el bon
treball dels alumnes, sinó que també és un
reconeixement a la feina dels professors i al
suport dels familiars.
La regidora d’Educació, Begoña López, va ser
l’encarregada d’obrir l’acte felicitant a tots els
alumnes pels bons resultats aconseguits, així

també com reconéixer la tasca dels professors,
insistint que sense el seu suport no hagués sigut
possible aconseguir l’Excel·lència Acadèmica.
D'altra banda animava als alumnes a lluitar pel
que els agrada i no perdre mai la il·lusió, destacant
que "si en algun moment trobeu una pedra en el
camí, que us faça fer un pas enrere, recordeu que
tot allò que heu aprés és només de vosaltres i
ningú vos ho pot treure".
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, felicitava també a
tots els alumnes i comentava que "ens trobem en
una societat que malauradament està deixant de

banda valors tan importants com l'educació i la
cultura, però el fet de tenir joves que s'esforcen
amb els estudis és una mostra que encara hi ha
molta gent disposada a treballar per al benefici de
les persones". Pla també remarcava que "l'educació
és fonamental per fer dels joves homes i dones
suficients, lliures, crítics i capaços de veure el món
per si mateixos."
Amb els parlaments es va fer l'entrega de les
distincions als 14 alumnes que han aconseguit
l’Excel·lència Acadèmica gràcies al seu esforç i
sobretot també al suport de la família.

Obras y Servicios adecua la cala de la Barbiguera y pone a punto las playas
La concejalía de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Vinaròs
está realizando una actuación de
adecuación urgente de la Playa
de la Barbiguera, que quedó
seriamente dañada en los pasados
temporales de octubre, ya que fue
una de las calas que prácticamente
desapareció. El concejal del área,
Guillem Alsina, explicó que se han
invertido más de 8.000 euros en su
recuperación, con la reconstrucción
de la rampa de acceso y la restitución
del sedimento la orilla para que los
usuarios puedan ya utilizarla este
mismo fin de semana.
En Vinaròs las calas y playas de la
localidad estarán prácticamente
en su totalidad a punto para este
4

puente de mayo. El último temporal
marítimo de la semana pasada no
causó ningún desprendimiento que
pudiera afectar a alguna cala o playa,
y en la capital del Baix Maestrat no ha
habido prácticamente incidencias.
En estos últimos días se han revisado
todos los servicios como lavapiés
en el caso de la playa del Fortí,
la más extensa, y de Fora Forat y
otros puntos del resto de calas para
tenerlo todo a punto. Este mismo
fin de semana se estaba nivelando
la arena de las playas del Fortí y Fora
Forat, que presentan ya un muy buen
aspecto.
La biblioplaya ubicada en el centro
de la playa del Fortí ya fue reparada
días atrás y el pasado fin de semana

incluso se abrió al público con motivo
de la celebración de la Feria del Libro.
La única playa que podría no estar a

punto es la dels Cossis, debido a la
pérdida de sedimento causado por
el temporal.
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ACTUALITAT
I JORNADES DE LA TONYINA ROJA BALFEGÓ A TARRAGONA I PROVÍNCIA

Prop d’un centenar de restaurants preparen menús exclusius
amb la tonyina roja Balfegó com a protagonista
El 2019 Balfegó organitza diverses jornades gastronòmiques en un total de 12
comunitats autòno-mes amb l’objectiu de donar a conèixer les peculiaritats de
l’espècie i el seu valor gastronòmic
Aquestes jornades coincideixen amb l’inici de temporada del TunaTour, una
activitat en la que es pot nadar amb centenars d’exemplars de tonyines roges

Després de visitar diferents regions i
comunitats autònomes, del 26 d’abril
al 5 de maig arriba a la província de
Tarragona la primera edició de les
Jornades de la Tonyina Roja Balfegó.
Un total de 89 restaurants de 32
poblacions diferents oferiran plats i
menús exclusius basats amb la que és
considerada, per l’alta gastronomia,
‘la millor tonyina roja del món’.
Entre les poblacions participants hi
trobem Alcanar, Altafulla, Amposta,
Benifallet, Calafell, Cambrils, Les
Cases d’Alcanar, Castellvell del
Camp, Cornudella de Montsant,
Deltebre,
Falset,
Fontscaldes,
Gandesa, Gratallops, L’Ametlla de
Mar, L’Ampolla, Masriudoms, MiamiPlatja, Poble Nou del Delta, Reus,
Roda de Berà, Salou, Sant Carles de la
Ràpita, San Salvador, Santa Bárbara,
Tortosa, Ulldecona, Valls, Vila-Seca i la
població veïna de Vinaròs.
Amb aquestes jornades l’empresa,
amb seu a L’Ametlla de Mar,proposa
un recorregut per tota la província

amb l’objectiu que el major número
de persones pugui degustar diferents
receptes de tonyina roja Balfegó,
comprovant la seva versatilitat
gastronòmica, ja sigui crua, marinada,
filetejada, al forn o com a ingredient
principal en arrossos i guisats.
Gràcies als codis de traçabilitat que
es facilitaran a cada plat o tapa, els
comensals podran conèixer l’origen,
la data i la zona de captura, el pes, la
longitud o el nivell de greix, a més
dels certificats sanitaris i de qualitat
de la tonyina que estiguin degustant.
El sistema de traçabilitat impulsat per
Balfegó, pioner al món, juntament
amb el compromís de l’empresa amb
la sostenibilitat, li han valgut per
ser distingit com un dels projectes
més innovadors per l’Observatori
d’Innovació de Gran Consum a
Espanya 2019, realitzat per l’Institut
Cerdà.
Aquest
reconeixement
se suma a les desenes de premis
rebuts al voltant de la sostenibilitat,
la
traçabilitat
i
l’excel·lència
gastronòmica, atributs corporatius
de l’empresa.

Tuna Tour
A
més,
aquestes
jornades
coincideixen amb l’inici de
temporada del TunaTour, una
activitat en la que els visitants, a
través d’una excursió en catamarà,
poden nadar entre centenars de
tonyines roges a les instal·lacions
aqüícoles de l’empresa, situades a 2
milles i mitja de la costa de L’Ametlla
de Mar. Amb aquesta, ja seran
vuit les temporades que l’empresa
ofereix aquesta iniciativa de turisme
ecològic, sostenible i familiar, que
pretén ser alhora un centre de
comunicació per difondre la cultura
de l’espècie i els valors de Balfegó
entorn a ella.
El nexe d’unió de la primera edició
de les Jornades de la Tonyina Roja

Subscriviu-vos a

El Diariet

DOMINGO

05/05
17H30

Balfegó a Tarragona i Provínciai l’inici
d’una nova temporada del TunaTour
serà un concurs fotogràfic dels plats i
menús que els consumidors degustin
durant aquestes jornades. Aquestes
fotografies s’han de penjar a les
xarxes socials (Facebook i Instagram)
amb l’etiqueta #JornadasBalfegó i
l’usuari @_balfego.
Amb aquestes jornades, que
se celebren en 12 comunitats
autònomes al llarg del 2019,
l’empresa calera pretén conscienciar
als consumidors i restauradors
sobre la necessitat de realitzar un
consum responsable de la tonyina
roja, així com de la necessitat
d’optimitzar la transparència en la
cadena comercial.

964 450 085
!
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¡Diversión en familia!
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Los pescadores piden menos restricciones para pescar el cangrejo azul
EMILI FONOLLOSA

La creciente proliferación de cangrejos azules está
incrementando la repercusión negativa el sector
pesquero, por ser una especie depredadora y dañar
las redes, según ha destacado el representante en
Vinaròs del colectivo de pesca de artes menores
Juan López Serret. Este colectivo de pescadores
exige que la administración sea más flexible,
agilice la elaboración de una normativa específica
y dé por ahora mayores facilidades para pescarlos.
López, critica que desde la Conselleria no se actúe
con celeridad ante las propuestas que plantean
los pescadores, de las que siguen esperando
respuesta. Considera que se debe actuar con
prontitud porque además, si no se hace, en un
futuro próximo podría incluso llegarse a convertir
en un problema también para las playas si siguen
multiplicándose y se aproximan a la orilla. Los
pescadores quieren que no sean tan restrictivas las
normas para poder capturar esta especie que se
ha adaptado al agua de mar. Así, han pedido que
quien tenga autorización para pescarlos, pueda
también capturar otras especies y que se puedan
usar nansas, cesta cilíndrica de boca estrecha por
la que entran los peces, como está ocurriendo en
otras zonas como en Cataluña.
“Quieren que usemos redes pero los cangrejos
nos las rompen y ellos se enredan en ellas y sufren
fracturas y perecen”. Entre otras sugerencias, los
pescadores también quieren obtener permiso para
poder pescarlos con “nansas” durante las noches en
las zonas próximas a la playa, “si pudiéramos poner
las nansas desde las 9 de la noche hasta las 8 de

la mañana, se obtendrían buenas capturas” “Si nos
ponen un horario por la mañana, ya no podemos
ir de noche, nos han dicho que lo tomarán en
consideración, pero siguen pasando las semanas
y no hay respuesta” añadía López comentando
además que estos cangrejos pueden llegar a tener
dimensiones considerables y una gran fuerza
en sus dos pinzas. Por mucho rendimiento que
puedan obtener los pescadores con sus capturas,
en ningún momento será más beneficioso que el
daño que está suponiendo para especies cuyas
capturas también suponen el sustento de la
economía pesquera y los destrozos que provocan
en las redes, como remarca este pescador.
“Yo preferiría que desaparecieran, aunque pueda
subir su cotización, nunca lo compensaremos con
los perjuicios que está produciendo para las barcas
y su pesca, nos dañan las redes y buena parte del
producto que pescamos nos lo están destruyendo,

como los huevos de la sepia, almejas, caracoles de
mar, mejillones, langostinos…” apuntaba López,
aportando el dato como ejemplo de su voracidad
que un solo ejemplar es capaz de comer 40 almejas
diarias. Sin embargo, en estas últimas semanas,
se están cogiendo en mucha menor cantidad,
aunque el responsable vinarocense de artes
menores está convencido que de cara al verano
volverán a proliferar.
“Tal vez estén ahora ovando, seguro que van a
multiplicarse en breve y estoy convencido que
se van a extender más”. “Van por la superficie
del agua, nadando” decía también. En la misma
bocana del puerto de Vinaròs, han llegado a verse
una gran cantidad de ellos y también incluso en
algunas playas. El kilo de cangrejo azul, que no
tienen depredadores en esta zona, oscila entre 5
y 7 euros para los consumidores y su sabor es muy
apreciado.

Recogidas más de 3 toneladas de residuos vertidos
en los barrancos de Aiguadoliva y Barbiguera

“El pasado sábado 27 de abril, treinta y cinco
voluntarios, retiraron más de 3.000 kg de todo
tipo de residuos en los barrancos de Aiguadoliva
(Vinaròs-Benicarló) y Barbiguera (Vinaròs)”
Desde las riadas de octubre de 2018, la mayor
parte de los cauces de la comarca litoral del Baix
Maestrat (Castellón), se encuentran inundados
de todo tipo de residuos (plásticos, envases de
agroquímicos, vidrio, metales, caucho, ropa, inertes,
etc), procedentes vertidos ilegales y antiguos
vertederos clausurados. Quedan en evidencia,
desde las administraciones competentes, las
medidas de retirada y tratamiento de residuos;
las de control y vigilancia; las de reducción; las de
información a los ciudadanos sobre los puntos
legales de evacuación de residuos (puntos
verdes, ecoparques, etc.) y sobre todo, las de
educación y civismo por parte de la cuidadanía
y sectores empresariales. Los cauces hidráulicos
públicos (ríos, ramblas y barrancos) siguen siendo
utilizados como auténticos vertederos de todo
de residuos y si no se toman medidas drásticas,
será un problema de difícil solución y con graves
impactos (biodiversidad, turismo, gasto creciente
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en operaciones de limpieza, contaminación de
acuíferos, cadenas alimenticias, etc).
La acción realizada el pasado sábado 27 de abril
de 2019, en 200 m. del barranco de Aiguadoliva
(Vinaròs y Benicarló) y en 100 m. del barranco de
la Barbiguera (Vinaròs), destapó la realidad de los
barrancos y ríos de nuestra comarca: “Miles de
kilógramos con todo tipo de residuos (plásticos
en un 90%), basuras e inertes, se agolpan con
total permisividad en los cauces de nuestra
comarca”. Los resultados fueron desoladores, con
cifras espeluznantes de residuos recogidos en 6
horas de trabajo:
-Miles de envases de plástico, botellas, garrafas y
latas: “Se llenaron 4 contenedores de plástico con
una capacidad total de 12.800 litros en la parte del
municipio de Vinaròs y 6 contenedores de plástico
con una capacidad total de 6.000 litros en la parte
del municipio de Benicarló). ¡El 90% de los residuos
totales fueron plásticos!
-Más de 200 de kilos de botellas de vidrio.
-Cientos de envases de agroquímicos diversos.
-Y
además:
aerosoles,
neumáticos,
electrodomésticos, mantas, ropa, zapatos,

poliuretano,...
Lo negativo: la permisividad y el poco esfuerzo
por parte de las administraciones públicas
competentes por atajar el problema. Habría que
retirar cientos de toneladas de residuos de todo
tipo de vertederos que se dispersan por el recorrido
de los cauces y afectan a decenas de municipios, y
claro, respetando la biodiversidad (fauna y flora).
Habría que colocar carteles informativos y educar
más; habría que aumentar la vigilancia; habría que
sustituir puentes y pasos con múltiples ojos para
que no haya impedimentos para el libre fluir de
las aguas de escorrentía y no como hasta la fecha,
que se arrasa todo con maquinaria por el tema de
la inundabilidad; habría que prohibir desarrollos
urbanísticos en zonas inundables y cerca de los
cauces,….
Lo positivo: el gran esfuerzo, motivación y
colaboración de los treinta y cinco voluntarios,
que han colaborado desinteresadamente en esta
acción por el planeta Tierra; la colaboración de los
Ayuntamientos de Vinaròs y Benicarló, con la cesión
de contenedores para la retirada de residuos…¡Mil
gracias a todxs!
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Manifestació de l’1 de Maig

Al voltant de 500 persones van participar
dimecres en la concentració i manifestació
comarcal per l'1 de Maig celebrada a Vinaròs.
CCOO, UGT i Intersindical Valenciana havien
convocat la concentració en la plaça Parroquial
a les 11,30 hores mentre que la Confederació
General del Treball (CGT), ho havia fet en el
mateix lloc, però mitja hora més tard. Va ser a les
12 quan es va partir des de la plaça consistorial
amb l'habitual recorregut pels carrers cèntrics
fins a arribar a la plaça 1 de Maig. Allí, sobre un
escenari van intervenir varis dels participants,
començant per CGT, en representació dels
diferents col·lectius que es van voler fer presents
també lluint pancartes. Va haver-hi representació
d'UGT, CCOO, CGT, Intersindical Valenciana,
PSOE, Compromís, ERPV, Migjorn, etc. En els
parlaments, es va exigir l'augment dels salaris
i retornar la negociació col·lectiva a un paper
central, així com un desenvolupament econòmic
més sostenible. També es va demanar derogar
la reforma laboral i es va denunciar la “situació
d'emergència provocada per la sinistralitat
laboral conseqüència de treballs no segurs”.
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El PVI presenta la candidatura per a les municipals

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) va
presentar dimecres al migdia en un auditori
municipal ple de públic la seva candidatura per
a les eleccions municipals. Després de pujar
un a un cada membre de la llista a l'escenari,
el seu alcaldable, Maria Dolores Miralles, va
explicar el projecte del partit independent per a
la pròxima legislatura, basat en la dinamització

de la indústria i altres sectors econòmics,
l'ajuda i potenciació del comerç local i un
impuls de les polítiques socials. Miralles va
assenyalar com un dels projectes estrella del
programa la construcció d'un auditori municipal.
La candidata, que va definir la seva candidatura
com una mescla de joventut i experiència
amb l'únic objectiu de treballar per Vinaròs, va

arrencar aplaudiments del públic en diverses
ocasions, especialment després d'un vídeo amb
imatges del seu dia a dia i les seves reflexions
i forma de vida o quan es va recordar que en
aquesta legislatura ha aportat un 25% del seu
salari a diferents oenegés de Vinaròs, aportant
ja en 48 mesos 6.173 euros a aquestes entitats
sense ànim de lucre.

Esquerra Republicana de Vinaròs inclou al seu programa electoral la
creació de fundacions que preservin les pintures exteriors de l'Arxiprestal
L'equip d'Esquerra Republicana de Vinaròs,
amb Agustí Romeu al front, ha inclòs com a
proposta electoral la reactivació o creació
d'una Fundació que tinga com objectiu
la preservació urgent de les pintures
exteriors de l'Església Arxiprestal. "En els
darrers temps s'està veient com aquest
Patrimoni únic es va deteriorant sense que
cap instància oficial es pose a treballar per
la seua conservació. Com sempre, a Vinaròs
tot s'allargassa. Parlem molt sovint de la
riquesa que té Peníscola i Vinaròs no té, o
de la riquesa que té Morella i Vinaròs no té.
Tota una riquesa monumental, històrica
i artística que és també motor econòmic
d'estes poblacions", han apuntat des de
la formació, que ha afegit que "l'EsglésiaFortalesa de Vinaròs i les pintures exteriors
són un tresor únic que ens situa en un lloc
privilegiat per ser visitat i tenim clar que és
un motor econòmic molt potent".
ERPV considera que l'actuació política ha
de ser immediata i urgent. "Fa vergonya
veure com es fa malbé per desídia aquest
patrimoni. La creació d'una Fundació, com
va ser la Fundació Marc Bolsanyes,amb
els Patrons que es puguen incloure ,i
els avantatges fiscals que té per als col.
laboradors, ha de ser un impuls. No podem
esperar que uns altres diguen que ho faran
i passen anys i es perga tot aquest tresor",
assenyalen, per concloure que "volem
preservar el patrimoni artístic i l’històric
de Vinaròs com a motor econòmic de la
nostra ciutat".
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Presentació de les Dames de la Penya Barça Vinaròs

Fotos APARICIO

El diumenge 28 d'abril va tindre lloc el relleu de reines que representaran a l'entitat per a les properes Festes de Sant Joan i Sant Pere.
Com a dama juvenil entra Alba Martínez Pons i com a infantil Cristina Ángel Miras. A l'acte van rebre els compliments de Nua Arnau, l'anterior dama i paraules
de la regidora María Dolores Miralles i també del president. Tots junts van gaudir de l'acte en familiars i amics, enhorabona!

IX Gala, Verbena de Sant Pere 2019
Cena,
espectáculo y
baile

DIA

28
DE

JUNIO
viernes

Carmen
y Rosa

ahijada de
Antonio Molina

Restaurante Club de Tenis Vinaròs
Con la Colaboración
desinteresada de

Tino Pérez,

RESERVA y VENTA DE ENTRADAS:
en el Centro Aragonés de Vinaròs
Precio:

25€

y Pedro Aixalà
(biógrafo de Antonio Molina)

GALAS 28-6
y 20-7
Miércoles 12-6,
Miércoles 19-6
de 18 a 19 h

GALA 20-7
Miércoles 3-7,
Miércoles 10-7,
Miércoles 17-7
de 18 a 19 h

RESERVAS 698 469 617

Viernes 28 junio a las 21h en el

Restaurante Club Tenis Vinaròs
Fira Modernista al passeig de Vinaròs. E.F.

Partida La Closa S/N Vinaròs

SORTEO

DE UN
LIBRO DE
Ed.ANTINEA
entre los
asistentes
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EL GLUTEN
ENEMIGOS

Y

SUS

En el mundo de las intolerancias
y las alergias, la leche es la
reina y el gluten el rey. Al igual
que con la leche, el gluten ha
acabado teniendo bastante mala fama sin motivo
aparente.
El gluten es una proteína que se encuentra en muchos
cereales (trigo, cebada, centeno, triticale, espelta y
derivados…). Es el encargado de dar esponjosidad y
consistencia a los panes y masas.
En relación al gluten se pueden dar tres enfermedades
diferentes: enfermedad celiaca, alergia la gluten y
intolerancia al gluten no celiaca (IGNC).
Enfermedad Celiaca
Aunque toda la vida la hemos llamado “intolerancia
al gluten” no es una intolerancia, por lo que no
esta bien dicho. Es una enfermedad autoinmune,
mediada por el sistema inmunitario, que se da por
consumir alimentos con gluten, en las personas con
predisposición genética. Siempre la hemos llamado
así porque se da una especie de intolerancia al gluten
pero no se da porque no tengamos la enzima que
la puede digerir, si no porque el cuerpo humano la
reconoce como estraña y la ataca, dañando así las
vellosidades del intestino. Su diagnóstico no es nada
fácil porque no siempre da síntomas aunque siempre
hay daño intestinal. Los síntomas más frecuentes
son pérdida de peso, pérdida de ganas de comer,
cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón
y dolor abdominal, gases, anemia, mal humor,
irritación…
Para el diagnostico de la enfermedad celiaca es
IMPRESCINDIBLE realizar la biopsia intestinal, además
de una analítica de los anticuerpos relacionados.
Ninguna prueba que no sea una biopsia intestinal te
puede diagnosticar de este enfermedad. No tampoco,
los test de tropecientos mil alimentos de los que un
día hablaremos.
La persona celiaca tiene que llevar una dieta estricta
sin gluten siempre, por lo que habrá que quitar de la
dieta los cereales de los que hemos hablado. Tiene
que tener cuidado evitando las contaminaciones
cruzadas, ya que aunque un alimento no lleve gluten,
si en el proceso de fabricación se ha encontrado con
otro que si que lleve se puede contaminar.
Alergia la gluten
En este caso, la persona alérgica no tiene ni que comer
gluten para producir síntomas (como es el caso de la
celiaquía) sino simplemente teniendo algún contacto
con un alimento que contenga gluten. En este
caso el sistema inmunitario reaccionará como una
alergia típica, hinchazón de cara, picores y, en casos
más graves, problemas respiratorios. Las personas
alérgicas tienen que ir con más cuidado a la hora de
tocar cualquier cosa que pueda contener gluten (sea
alimento u otra cosa)
En el próximo artículo hablaremos del tercer tipo de
síndrome que puede dar el gluten y si éste es bueno
tomarlo o no las personas que no tengan estos
síndromes.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Premi de la biblioteca
municipal de Vinaròs a la
millor lectora Nuria Ventura
Fisas de 90 anys.
Amb 157 llibres llegits a
l'any 2018

Mi agradecimiento al “Servicio de Urgencias”
del Hospital Comarcal de Vinaròs
Salvador Quinzá Macip

Cuando arrastras 5 meses un resfriado de
los que se dice “mal curado”, vas a la médico
de familia y nada más auscultarte, para y
te hace un volante para ir urgentemente a
urgencias de nuestro hospital, mal asunto.
Tu carácter cambia y parece ser que “todo se
te viene encima”. En estas circunstancias y
con la moral por los suelos entras al servicio
de urgencias del hospital, y uno tiene la
alegría de ver que desde recepción, triaje
y doctora es atendido con exquisito trato,
humano y profesional.
Una vez te trasladan a la sala de “boxes” me
quedo admirado, y me sube la moral el ver
a un equipo de jóvenes profesionales que
con toda exquisitez, paciencia, templanza,
y eso sí, pese a su juventud, con una gran
preparación profesional para esta sección,
si cabe, la de más responsabilidad de
nuestro hospital, uno piensa que va a
estar en buenas manos. No saben Vds, lo
que esto representa para los pacientes
que hemos tenido que pasar en bastantes
ocasiones por estos trances. Siguiendo con
el trato exquisito me llevan “en volandas”
y realizan el protocolo completo de mi
enfermedad, estando pendientes de mí en
todo momento.
Cuando habían pasado algo más de
dos horas, salía del hospital con el
correspondiente informe bajo el brazo y
explicándome la doctora punto a punto
y en más de una ocasión, las medidas que
tenía que seguir.
Teniendo como dicen una de las mejores
“Seguridad Social” del mundo, teniendo

los de Vinaròs y pueblos cercanos la suerte
de tener este gran hospital, no entiendo
como hoy en día haya gente que critica al
personal, incluso que lo insulta y amenaza.
Ellos no se lo merecen. Pensemos que la
perfección no existe y que siempre habrá
fallos por cualquier motivo. Ellos no se lo
merecen.
Yo desde estas humildes líneas, pero eso
sí, sinceras que me salen del corazón, nada
más me cabe que felicitar al personal del
urgencias que me atendió en pasado 25
de abril a las 19 horas, bajo la dirección de
la doctora Alba Della Franco. Tanto a Vd.
como a todo su equipo, mis más expresivas
gracias, reconocimiento y admiración.
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Durant el mes d'abril, dins del programa "Vinaròs ciutat lliure de violència de gènere" s'han dut a terme els tallers d'autodefensa per a dones i adolescents, a més
de la xerrada a càrrec d'Amelia Tiganus amb gran assistència de persones interessades.

Reines de Vinaròs per a les festes de Vallibona
EMILI FONOLLOSA

La casualitat ha fet que les dues reines de les festes
2019 de Vallibona siguen de Vinaròs, tot i que no
és la primera vegada que succeeix això degut
a l’estreta vinculació que hi ha entre ambdues
poblacions.
Mitjançant el sorteig fet per la Comissió de
Festes 2019, després d’un multitudinari dinar de
Pasqua que ajuntà 300 persones, es decidí que
la reina adulta siga Laura Segura Prades, mentre
que la infantil correspondrà ser-ho a Àgueda
Peral Resurrección. La cort de dames grans es
completarà amb les dames Sara Almudéver,
Mamen Mestre, Laura Ferreres, María Oliver i
Raquel Benet. Pel que fa a la cort infantil, seran les
dames Lola Ferrer, Vero Ferrer, Àgueda Guimerà i
Paula Fonollosa.
Quant a festers infantils, també n’hi ha de Vinaròs
seran Oriol Jiménez (fester major infantil), Andreu
Sancho i Arnau Benet. Cal destacar que la cort
gran de dames està formada per integrants
de la comissió de festes 2018 que van decidir
així continuar col•laborant perquè les festes no
decaiguen. A més, per primera vegada s’ha escollit
una dama de la tercera edat, que serà Carmen
Calvet i un fester de la tercera edat, Paco Jiménez,
un altre veí vinarossenc.
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Estimat amic
Fabregat

5 de Maig Dia de la Mare

c/Socorro, 1 VINARÒS

El 5 de Maig regala perfum

Com cada any, i ja en van 5, et fem un petit record i
una petita contalla de com va la nostra associació.
Tico, no ben bé en sortirem d’unes eleccions com
ja ens trobem en mig d’unes altres. Passades les
generals i autonòmiques, ara venen les municipals,
aquestes que ens afecten més directament i que
tant t’agradaven.
D’aquestes eleccions municipals que ara ens
venen et volem fer una petita ressenya. Dir-te que
MIGJORN té un pes important, pes reflectit en què
tenim presencia en quatre de les vuit candidatures
que es presenten a Vinaròs. No cal dir noms, no, no
diré noms. Però aquell que és o ha estat membre
de MIGJORN ha vist i ha viscut la forma de treballar
i sentir de la nostra associació, i volem pensar que
afegeix a la seua persona el record dels valors
que ens són intrínsecs: llengua, cultura, terra,
tradicions,.. Esperem que l’experiència veïnal els
ajude en l’etapa de partit que cadascú ha triat.
Pel que fa a la vida de la nostra associació, és cert
que aquesta moguda electoral ha marcat un
parèntesi en el nostre esdevenir quotidià. Tot i
això hi ha línies mestres que no hem amollat ni
una mica i que són les campanyes que portem
encetades des de fa temps. Així la sanitat (reunions
a tots els nivells amb la col·laboracions amb altres
associacions) i la gratuïtat de l’AP-7 (participant
en la plataforma reivindicativa), han estat els
protagonistes. També hem tingut part activa en els
projectes de participació que s’han encetat des de
l’Ajuntament, així el PLA ESTRATÈGIC DE VINARÒS
i el PLA DE REGENERACIÓ URBANA I MOBILITAT
SOSTENIBLE, han tingut les nostres aportacions.
Els hem fet arribar reivindicacions històriques que
creiem tenim moltes possibilitats de donar-les una
sortida. Tot en el seu temps.
Naveguem amic. Seguim navegant amb la nostra
dèria de proposar millores per al poble. Tot no ho
farem, cert; tot no ho aconseguirem, cert, però la
nostra veu no pararà i després que s’ho apunte
aquell que vullga. Nosaltres sempre sabrem d’on va
sortir el projecte.
Entre l’1 i el 5 de maig. Entre la festa del treball i
l’homenatge a les víctimes dels camps d’extermini
nazis, està el dia que ens vas deixar. MIGJORN estarà
com tots els anys en ambdues manifestacions i, per
descomptat, tu en els nostres records. Fins l’any
vinent.
Vinaròs, 27 d’abril de 2019.

El pasado fin de semana con motivo de la festividad
de San Jorge, el grupo de jota del Centro Aragonés de
Vinaròs, ofreció un festival de jota del cual hizo disfrutar
de todas sus jotas a los espectadores.
Al día siguiente en el tentadero el Centro Aragonés
organizó para todos sus socios y participantes desde
primera hora de la mañana, almuerzo a la brasa, paella, y
se disfrutó bailando con el dúo Bahía.
Se sorteó un Jamón y se entregaron los trofeos del
concurso de Cinquillo y Guiñote a los ganadores.
Fué un fin de semana de categoría!! Agradecemos a todos
vuestra participación.
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El mural de la segona edició
de 'Vinaròs Art Urbà' ja llueix a
l'edifici de la Biblioteca
L'artista Juanjo Surace ha sigut
l'encarregat de plasmar aquesta obra,
Viaje, que fa una al·lusió a la literatura
com a motor de la imaginació.
Vinaròs Art Urbà ha decorat una nova
façana a la localitat, en aquest cas la de
l'edifici de la Biblioteca Municipal que
dona a la plaça de l'Hort dels Escribanos.
L'artista Juanjo Surace, guanyador
del concurs convocat per la Regidoria
de Cultura, ha sigut l'encarregat de
dissenyar el mural amb tan sols dues
setmanes. Segons declarava l'obra,
amb el títol Viaje, "és una invitació a la
lectura, destacant que llegir ajudar a
desenvolupar la imaginació, un múscul
que si s'estimula ens pot transportar a
qualsevol lloc".
El regidor de Cultura, Marc Albella, feia
una valoració molt positiva del mural
de Surace, destacant que es tracta
d'una obra magnífica que a partir d'ara
formarà part del patrimoni artístic de
Vinaròs. D'altra banda, el regidor agraïa
la feina de l'artista assenyalant que "tot
i les inclemències meteorològiques, que
han hagut durant la Setmana Santa, ha
sigut capaç de finalitzar l'obra dintre del
termini establert".
(PA) REDES SOCIALES
Durant la roda de premsa també es
va presentar la iniciativa (PA) REDES
SOCIALES, inclosa dintre de Vinaròs Art
Urbà, que es farà aquest dissabte 4 de
maig a la plaça Hort dels Escribanos.
Serà una jornada molt especial amb la
participació dels usuaris del CRIS, amb
pacients de la unitat de salut mental
de l'Hospital Comarcal de Vinaròs,
treballadors socials i personal sanitari,
que realitzaran un mural a la paret del
col·legi de la Misericòrdia.
D'altra banda, a la jornada també
participaran els membres del Club de la
Vida que també faran un gran mural a la

paret ubicada davant del Centre Municipal de la Tercera
Edat, amb la col·laboració de joves artistes de graffitis.
El regidor en funcions de Política Social, Hugo Romero,
ha insistit “que el 4 de maig serà una dia lúdic, social,
però sobretot inclusiu on l'art del carrer i la música hip
hop seran els principals nexes d'unió”. En aquest sentit,
insistia que serà un dia obert a tot el públic on podran
conéixer millor aquestes expressions artístiques, moltes
vegades situades en un segon pla. El responsable de
Vinaròs Art Urbà, Francisco López Chile, assenyalava
que la jornada (PA) REDES SOCIALES també inclourà una

exhibició de graffitis per part d'una trentena d'artistes
locals, música en directe amb l'actuació del discjòquei
Dj Fonki Cheff, un taller de composició de lletres de
rap que oferirà El Chojin i fins i tot la presència del
periodista i presentador del programa de La 2 Ritmo
Urbano Francisco Reyes. D'altra banda, també hi haurà
un concurs de fotografia a través de la xarxa Instagram
on les persones que pengen les millors fotografies de
la jornada podran aconseguir un xec regal de 100€ per
bescanviar en els comerços locals.
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Vinaròs combina mar i lectura en la 18 edició de la Fira del Llibre
L'esdeveniment va comptar amb 53 parades i es va convertir en una gran festa cultural

Vinaròs va celebrar dissabte 27 d’abril la 18a edició de
la Fira del Llibre amb un molt bon dia primaveral que va
convidar a molta gent a acudir a gaudir d'aquesta festa
cultural en ple passeig marítim de la localitat. Aquesta
fira, potenciada en els últims anys, havia d'haver-se fet
el passat dia 20 però va ser traslladada a dissabte passat
pel mal temps. Va ser un dia complet de programació
amb temàtica principal dedicada al món del còmic en el
qual va haver-hi 53 parades d'establiments participants
destacant llibreries, editorials i floristeries. Aquest any
una de les novetats és que la Biblioplatja es va obrir
expressament per a aquesta jornada sota la denominació
“Cafè del mar”, com a espai de lectura i intercanvi
de llibres. Va haver-hi quatre editorials valencianes
convidades especialistes en el món del còmic que van
acudir a aquest esdeveniment, que és cada vegada més
un referent a nivell comarcal i del sud de Catalunya.
Per això també van participar llibreries de Tortosa,
La Ràpita i Amposta. A més, va destacar la presència
de 34 escriptors que van presentar les seves obres.
L'Ajuntament va repartir a més dos obsequis per a aquells
que compressin llibres: una bossa reutilitzable i també
unes petites llibretes amb frases típiques vinarossenques.
L'entorn estava dividit en tres grans espais dedicats
a escriptors (Oscar Wilde, Isabel Clara Simó i Gloria
Fuertes) i de la programació va destacar que l'inici va
ser amb una cercavila a càrrec de la Colla de Nanos
i Gegants a les 10.15 hores i després va tenir lloc la
inauguració per part de les autoritats locals. Es van
celebrar activitats per a xiquets i xiquetes, tallers, un
racó de lectura infantil, lectura de textos literaris, taules
rodones, animació de personatges de còmic, entrevistes
a escriptors, entre moltes altres activitats. Es va comptar
també amb una parada solidària a càrrec de Càritas.
El cartell de l'edició de la fira d'aquest any ha estat
dissenyat per José Fonellosa.
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Presentació a la Fundació Caixa Vinaròs del llibre “Yo
pude salvar a Lorca” de Víctor-Manuel Amela Bonilla,
acte organitzat pel Grup Tràngol.

El passat divendres dia 26 d’abril el periodista i escriptor
Víctor Amela va presentar a la Fundació Caixa Vinaròs la
seua última obra Jo hauria pogut salvar Lorca. Aquesta
activitat, organitzada pel Grup de Debat i Recerca
Tràngol i presentada per Mariola Nos, va tenir una bona
acollida per part dels lectors i persones interessades
en conèixer l’autor. Amela, amb les seues paraules,
va transportar els oients a l’any 1936 amb una síntesi
d’història real convertida en novel·la. Va presentar als
assistents els personatges d’una commovedora trama
amb un important component històric, fent-los viure en
primera persona els fets ocorreguts en aquella època,
tot girant al voltant del tema central de la seua novel·la:
la mort del famós poeta Federico García Lorca.
15
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Exposició "Desenterrant Silencis" a l'Auditori Municipal. E.F.

Conferència "Deportació republicana als camps d'extermini nazi" per l'Amical de Mauthausen i altres camps. E.F.

Gran actuació a l'església Santa Magdalena de Vinaròs d' Ensemble Mar de Flautes
16
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Andrés Albiol

Grandes subastas matinales de bacoreta capturadas por cerqueros

Retorno a la mar productiva primaveral

Semana con cuatro jornadas hábiles de trabajo al ser festivo el miércoles. Las aguas se mantuvieron tranquilas.
Las capturas resultaron aceptables en todas las modalidades. Y las cotizaciones se mantuvieron estables a
excepción de las víspera del 1º de mayo, en que bajaron un tanto los precios.

La pesca de arrastre, los ocho bous han faenado con normalidad en todos los fondos, para atrapar gran
cantidad de pescados y mariscos, como cigala, gamba, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape,
peluda, caracol, galera, faneca, caballa, jurel, bacaladilla, gobios, cintas, pejerrey, besugo, pulpo roquero y
blanco, canana, cangrejo y morrallas.
El cerco se encontró con el peix blau. El lunes una traíña pilló 3.000 kg. de bacoreta, siendo ejemplares de 6 a
13 Kg. Y otra llevó 50 cajas de sardina (8 Kg./caja) y 250 de boquerón. El martes, entre cuatro llums subastaron
1.900 cajas de seitó. Y el jueves entre seis subastaron 1.600 de "oro azul". La procedencia era; una de Vinaròs,
dos de Burriana y tres de Castellón.
La flota artesanal de artes menores, cuatro barquitas trasmalleras calaron las redes cerca de la costa para
pescar sepia y mabre. Dos lo hicieron con xarxa de tiret para atrapar langostino. Una se dedicó a calar redes
de plástico en busca del pagel y corva. Tres lo hicieron en fondos medios al lenguado y rombo. Y dos operaron
en el gran fondo rocoso próximo a Columbretes para desembarcar langosta, bogavante, cabracho, dentón y
brótola. El palangrillo costero una embarcación atrapó con anzuelo lubina, dorada, sargo y pargo.
Y la pesca del atún rojo del Mediterráneo con anzuelo en línea de mano, durante los últimos días tres
embarcaciones llevaron a la lonja trece tonyines que dieron en báscula una media de 60 Kg./pieza.

Ecos de ‘Mar’; Qué viene el calor (I)

De cara al verano, Sanidad Marítima nos aconseja siempre la prevención para aquellas personas que tienen
que estar expuestas al sol o en sitios calurosos, como es la protección con ropa, hidratarse, refrescarse, etc.
Un golpe de calor es una subida de la temperatura corporal que supera los 40º durante mas de 10 minutos,
ya que nuestro cuerpo no puede aclimatarse a ese ambiente de elevada temperatura tan hostil para nuestro
organismo. La humedad contribuye a incrementar el estrés térmico, e igualmente podría desencadenar un
golpe de calor, en especial con un sobreesfuerzo físico, o exponerse mucho tiempo a altas temperaturas.
Hay síntomas que nos pueden dar pistar referentes a éstos desajustes corporales, siendo los principales;
Dolor de cabeza. Dolores musculares, calambres. Vómitos, Alteración de la conducta: confusión, agitación,
irritabilidad. Respiración acelerada. Y temperatura corporal elevada con escasa sudoración.

Gambeta pistolera

Per què produïx una bambolla súper calenta al
moure amb la màxima rapidesa el dit mòbil de
la seua gran mordassa, que encaixa amb un clot
en la part del dit immòbil, i que al mateix temps
emet un so com quan es trenca un vidre, a més de
produir una ona de xoc que pot atordir o matar
enemics i preses. Segons els biòlegs, la velocitat de
la dita acció (atac o defensa) és superior diverses
vegades a què aconseguix una bala disparada per
un revòlver, i la temperatura que deixa al voltant
de bambolla ronda els 5.000º. De manera que
la pressió acústica carregada de decibels i calor,
la fa la més ràpida i radiant del regne animal. En
castellà li diuen camarón pistola. Científicament
li criden Synalpheus gambarelliodes. Este
crustaci decàpode de la família dels Alfaids, dites
gambetes amb caputxa, el seu cos està recobert
per un exoesquelet compost per depòsits calcaris
a manera de pell cuirassada. És un poc translúcid i
de color verd a terrós amb jaspiat fosc.
De simetria bilateral, corporalment ho formen
dos seccions; el cap, amb punxes laterals. En
el seu extrem central li ix una xicoteta banya
aguda. Posseïx dos parells d'antenes, els ulls
coberts pel bord frontal que ho deixen mig cec
i cinc parells de potes marxadores, sent primer
parell desmesuradament gran, en especial la
característica pinça esquerra. El segon parell, les
pinces són diminutes, i la resta de potes acaben
en ungla i bífides. Cada pota consta de set artells. I
l'altra secció, l'abdomen, que està compost per sis
segments que es repleguen, i la cua en palmito amb
espinetes dorsals. Davall la seua zona abdominal hi
ha cinc parells de potes membranoses. El mascle
en el segon parell posseïx l'apèndix reproductor.
La femella porta i cova en esta part inferior els ous
a l'estiu. Creix a base de mudes al canviar el seu dur
recobriment.
Talla corporal sense comptar amb les enormes
pinces quasi 3 cm. Viu de 5 a 60 m. de profunditat
amb vegetació arenosa i a vegades en simbiosi
amb un gobi en una cova, perquè la gambeta
manté obert l'amagatall de pedretes, i el peix
l'avisa de depredadors. També preferix per a
habitar a soles forats de les esponges.S'alimenten
de cranquets, peixets, etc
Les seues captures són molt escasses.

Pesqueras perdidas; A vela al arrastre en pareja
Antes de la instalación a bordo de motores para
la propulsión de las embarcaciones de bou, era
difícil que una sola barca (llaúd) pudiera por sí
sola arrastrar bien el arte, de manera que las
barcas se juntaban por parejas y entre las dos,
y con la ayuda del viento en sus velámenes,
pudieran ir arrastrando el arte sobre el fondo y
pescar buena cantidad de peces, tanto pelágicos
como bentónicos, así navegaban caladas a la par y
sincronizaban todos sus movimientos, para que el
arte bajo el agua trabajara bien abierto y atrapara
langostino, lenguado, salmonete, dorada, pulpo,
etc. Luego con la llegada del motor hace unos
90 años, cada barca pudo valerse por sí misma y
arrastrar con la fuerza de su motor dicho arte de
bou. En el puerto de Vinaròs había unas cuantas,
pero donde había más flota era en Peñíscola.

Vista de cómo
se faenaba al
bou en pareja
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Clar que es pot!
Per Hugo Romero
Vinaròs va tornar a demostrar
aquest primer diumenge electoral
que continua sent un poble
progressista. Ho va fer a les urnes,
que és el lloc on es demostra la
realitat de les coses i no a les editorials de la gran
majoria de mitjans de comunicació, sempre a sou
dels interessos de qui els finança.
Com diem, els nostres veïns han tornat a refrendar
amb una majoria de vots de la mateixa manera
que ho van fer a les eleccions generals del 2015
i 2016, la tasca que l'equip de govern encapçalat
per l'alcalde Enric Pla ha dut a terme durant els
últims quatre anys. Tasca que com també no ens
cansarem mai de repetir, ha estat realitzada des de
l'honradesa, el fet d'escoltar directament al ciutadà
i l'estalvi dels diners dels vinarossencs. Però a la fi
serà d'aquí a quatre setmanes, quan de manera
definitiva i inapel·lable, quedarà clar si la feia que
hem realitzat en nom de Som Vinaròs durant
aquesta legislatura mereix l'aprovat dels nostres
veïns.
Alguns dels actuals regidors tornarem a les nostres
vides anteriors i alguns altres repetirem a les llistes,
a l'hora de donar suport amb la nostra experiència
als nous candidats. Però el que tenim tots clar,
tant els que ens apartem i els nous que fem el pas
endavant, és que a partir de juny seguirem amb el
nostre objectiu que no és altre que demostrar que
una nova forma d'entendre i fer política és realista
i possible.
També de la mateixa manera que renovem
als nostres candidats, ho fem amb la nostra
denominació; a partir d'ara el nostre nom serà
Totes i Tots Som Vinaròs. Ja que entenem que una
política on les dones no vagen a l'endavant, és
retrocedir socialment un segle de la forma en què
alguns partits polítics insisteixen a fer-ho.
Ara, una nova i emocionant etapa comença de la
mà de la nostra cap de llista Anna Fibla Pauner.
Quatre anys més on tornarem a deixar clar que hi
ha una altra manera de gestionar els diners públics
i de fer polítiques per al poble i per a la gent del
poble. Ens veiem d'aquí quatre setmanes!

Subscriviu-vos a

El Diariet
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Gràcies, Vinaròs

Nuestra apuesta por la bajada
de impuestos
Por Lluís Gandía

Per
Elecciones al Congreso:
14,217
vinarocenses
que
votaron. Gracias por participar
en la fiesta de la democracia.
4,317 vinarocenses que han votado socialista.
Gracias por vuestra confiança.
Eleccions a la Generalitat Valenciana:
4,234 vinarossencs que han votat PSPV-PSOE.
Gràcies pel vostre suport
El 26 de Maig, Municipals. Seguir sumant.
El 26 de Mayo, Municipales. Seguir sumando.

de Vinaròs

La acción de gobierno
del Partido Popular al
frente del Ayuntamiento de Vinaròs tendrá como
una de las prioridades la rebaja del IBI, lo que la
gente conoce como la contribución.
Es una de nuestras apuestas. Pensamos que los
vinarocenses ya pagan muchos impuestos y que
ahora deben empezar a pagar menos porque
se pueden garantizar los servicios públicos si
se administra mejor de lo que lo ha hecho el
tripartito.
El Partido Popular propone esta rebaja de
impuestos porque estamos convencidos de la
necesidad de esta medida y porque tenemos la
credibilidad de ser el único gobierno local que
cuando gobernó aprobó una rebaja del IBI del
10% para todos los vinarocenses.
El tripartito eliminó esa rebaja de impuestos
nada más llegar al gobierno y por ello durante
los cuatro años que han gobernado todos
hemos pagado un 10% más. Además eliminaron
las bonificaciones que también aprobó el
Partido Popular para las familias números, los
restaurantes, oficinas y locales comerciales.
El afán recaudatorio de la izquierda es creciente
y por ello su modelo es subir impuestos, eliminar
bonificaciones que están dirigidas a colectivos
vulnerables o sectores que crean empleo en
nuestra ciudad.
Vinaròs necesita de un nuevo impulso y Juan
Amat es la persona adecuada para dárselo. Lo ha
demostrado en los últimos años liderando una
oposición constructiva y rigurosa y ahora está
preparado para liderar un gobierno que ofrezca
a nuestra ciudad el impulso necesario tras estos
años de paréntesis.
Desde hace semanas hemos anunciado nuestros
ejes fundamentales para la próxima legislatura:
Bajada del IBI, más zonas verdes en el casco
urbano en zonas como la plaza primero de mayo
o la torre Ballester, un nuevo centro ocupacional
y un plan de actuación integral tanto en la zona
norte como en la zona sur.
Ningún otro partido ha presentado sus
propuestas para Vinaròs. Nosotros sí porque
tenemos claro que solo prometemos aquello que
sabemos que cumpliremos. Tenemos un modelo
de ciudad claro, definido, fruto del diálogo con
entidades, asociaciones y colectivos durante los
últimos meses.
Nos presentamos con la ilusión de mejorar
nuestra ciudad y la calidad de vida de los
vinarocenses y lo hacemos también con el
convencimiento de ser capaces de cumplir lo que
prometemos. Súmate al impulso necesario para
Vinaròs. Súmate al Partido Popular.
www.ppvinaros.es

Pedro Sánchez,
alcalde de Vinaròs!????

Per Lluís Batalla i Callau

Quan un no sap on agafarse, s'abraça als Santets o
als Vedells d'Or. El Poder i la
possibilitat de poder fer durar
un sou quatre anys més, torba el coneixement...i
la vergonya. Al PSOE-Vinaròs li ha faltat temps en
barrejar les coses. Ens diuen: La Victòria del PSOE
a Madrid i València, és gràcies als polítics del PSOE
Vinaròs. Interessa barrejar coses. Forma part de
la manca de credibilitat de la política espanyola.
Forma part de la manca de credibilitat del PSOE
Vinaròs. Normal en un partit que renuncia a la
ideologia. Tapar forats i asfaltar carrers no té molt
de contingut polític. Ho fan tots(i totes)
.La Història torna repetir-se. A 2015, el candidat
a l'alcaldia de Vinaròs, i de Benicarló, i de Càlig i
de totes les alcaldies de l'estat espanyol, era Pablo
Iglesias. A molts municipis del País, l'alcaldessa
anava a ser Mònica Oltra . Però la ubiqüitat no
estava molt desenvolupada, i a Vinaròs la coleta no
va ser una coleta sinó una barba. No era el mateix.
En quatre anys s'ha patit una versió-imitació no de
Pablo Iglesias, sinó una versió barata i piratejada de
les maneres de fer de Juan Bautista Juan, amb tots
els respectes(!?) possibles.
.Quina és la carta de presentació per ser
alcalde / alcaldessa de Vinaròs? Un pensaria “allò
que he fet”, l'adversari polític diria “ allò que no s'ha
fet o s'ha perdut”. Per a qualsevol demòcrata de
debò en una societat avançada on es valora l'esforç
i no els padrins, mai la carta de presentació seria
que vens avalat per la victòria d'uns altres, sinó que
és la teua feina la que t'ha d'avalar. Està clar que
en un partit com un PSPV-PSOE de Vinaròs esta
part igualitarista la desconeixen, només cal veure
la negativa a una comissió d'investigació pel cas
Cano, contractes a membres de la llista, nepotisme
il.lustrat... Conclusió: el candidat a l'alcaldia de
Vinaròs intentem que semble que vaja a ser en
Pedro Sánchez.
. En política cal ser honestos. Lligar política
i honestedat és possible.De veritat. Nosaltres
en 8 anys ho hem fet. La honestedat no està
en amagar-se al darrere d'algú com Sànchez, o
durant 4 anys al darrere de Pla. L'honestedat en
política al cap de 4 anys de govern està en fer
una auditoria política(He dit Auditoria?!?!?) d'allò
que vas prometre fer i has fet, o no has fet. Això
és honestedat. O respondre a la gran pregunta:
Vinaròs ha millorat qualitativament en 4 anys?
Estem més amunt que fa quatre anys? No parlem
de Projectes i licitacions d'obres que mai veurem.
En això, i en fer-nos somiar truites, Vinaròs és
Primera Potència. Parlo de coses tangibles, fetes.
Estem millor que altres pobles competidors?
Mirem cada Regidoria per la seua feina. Esta és la
Gran Auditoria Política. Ara dir que l'Auditoria de
la teua tasca són les urnes amagant-se al darrere,
una vegada més, d'algú, com ara Pedro Sànchez,
ens situa a la cúa.
. És preocupant, i un bon motiu per marxar a
altres ecosistemes polítics que, a l'ADN espanyol,
allò que certs votants d'este costat necessiten, és
un Cabdill, o encara a 2019, un Generalíssim de la
Mediocritat. Si no hi ha líder, sembla que no hi ha
projectes.
. És preocupant , i un bon motiu per marxar a
altres ecosistemes polítics que, a l'ADN espanyol,
allò que certs votants necessiten, és contemplar el
perill d'uns Cabdills enemics per mobilitzar-se,uns
Generalíssims de la Mediocritat.
. És preocupant que al cap de quatre anys al Poble
només se'l té en compte per anar a votar,cada
quatre anys. Justament allò que crtiticaven.
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Emmanuel Herrera

VAMOS
Este articulo está realizado en clave autonómica y
nacional,como todos sabemos es de vital importancia
tener influencia directa en las administraciones
superiores al ambito local. Tener interlocutores
directos a los que acudir para reclamar un sinfín de
necesidades locales que son competencia superior.
Evidentemente es principal tener a personas dentro
del ámbito local con liderazgo y capacidad para
ejercer esa presión, púes de nada sirve tener esa vía
directa y no utilizarla.
Buen ejemplo de ello nuestro tripartito, que en lugar
de utilizar su sintonía con el Botanic ha tenido una
actitud servilista y complaciente. Más preocupados
por agradar a las instancias superiores que por exigir
carencias graves en nuestra población.
Las listas de espera en Sanidad o los barracones en
Educación pueden servir como claros ejemplos.
Desde CS pondremos todas las facilidades a quién
decida generar empleo y oportunidades.
Apostamos por una revolución fiscal, con rebajas de
impuestos, eliminaremos el impuesto de sucesiones,
ya basta que muchas personas de clase media tengan
que renunciar a su herencia, también reduciremos
el impuesto transmisiones patrimoniales y actos
juricos documentados, bajaremos el IRPF de forma

moderada.
Apoyaremos a las familias con hijos, ayudaremos
a los emprendedores y empresas tecnológicas.
Además vamos a combatir la burocracia para crear
una empresa en 24horas.
Hay que favorecer el empleo, que es la mayor
preocupación de los españoles.
Las familias con dos hijos o monoparentales con
uno, tendrán derecho a una devolución del IRPF de
1200 euros anuales y de 2400 en caso de un hijo más
respectivamente al caso anterior.
Apostamos por el corredor mediterraneo, que es el
gran incumplimiento del PPSOE, vital para favorecer
la exportación de nuestros sectores productivos.
Seguiremos defendiendo el sector citrícola, ya que
a diferencia de otros votamos en su momento en
contra del Acuerdo Europeo que supuso la estocada
a nuestras naranjas.
Los autónomos tienen en C's sus grandes defensores,
proponemos acabar definitivamente con las
desigualdades entre asalariados y autónomos,
mismo derecho de paro y mismas prestaciones.
Ampliaremos la tarifa plana hasta los dos años, no se
tendrá que adelantar nunca más el IVA por facturas sin
cobrar, en caso de ser padres bonificación 100% de la

AGRADECIMIENTO
Como siempre queremos agradecer a todas las
personas, que siendo afiliados o simpatizantes, han
confiado en el proyecto de VOX y le han dado su
voto con la esperanza de lograr un futuro mejor para
todos.
Hay quien está exultante con los resultados
obtenidos, hay quien está decepcionado, pero la
verdad es que pasar de 0 a 24 parlamentarios en
el Congreso de los Diputados, teniendo a todo
el mundo en contra y con todos los medios de
comunicación advirtiendo de que venía “el lobo”, no
es un fracaso. Pero aún así nos toca hacer autocrítica,
y mucha. Hare mías las palabras de un periodista que
ha dicho referente a VOX:”Se lo ha buscado el Comité
Nacional impidiendo la implantación territorial. No
han dejado hacer candidaturas municipales y han
desmovilizado a la militancia de base. Es un fracaso.
Un partido no llega a 70 escaños si no tiene gente
movilizada en cada rincón. Los jefes del partido se

Cecilia Miguel

han sentado a que los votos les cayeran del cielo…y
ahí tienen el resultado”.
Estas palabras se ajustan a lo que ha sucedido con
el CEP de Castellón que no han hecho nada por la
provincia, solo esperar a ver cuántos sillones podían
ocupar la Sra. Llanos y su camarilla de ineptos
deshaciéndose de la gente válida y rodeándose
de pelotas. La Sra. Llanos, nuestra presidenta, ha
conseguido que nos unamos en su contra todos los
pueblos abandonados por ella: Vinaròs, Benicarló,
Peñascosa, Oropesa, Segorbe, La Vall de Uxo, San
Mateo y en general todo el alto y bajo Maestrazgo.
Aquí en Vinaròs ha destrozado el partido, que
permanecía unido hasta que nombro al coordinador
Sr. Domingo a pesar de que ningún afiliado lo quería
y que se ha vendido sin escrúpulos a Castellón
igual que Núria, Manolo G y algún que otro trepa.
Todo porque les prometieron que irían en las listas
municipales. Ahora que Vox no se presenta en

COMUNICAT D’ESQUERRA REPUBLICANA DE VINARÒS
EL FET
7 Dies Actualitat de Vinaròs ha publicat un serial
d’entrevistes amb els candidats i les candidates de
les eleccions municipals del 26 de maig. Aquesta
setmana el setmanari ha obsequiat els lectors amb
una espectacular pàgina en blanc per a emmarcar.
Un avís inserit al bell mig informa que Agustí Romeu,
candidat d’ERPV, “ha declinado la entrevista al estar
en castellano”.
RAONAMENT
Agustí Romeu va advertir la direcció que només
concediria l’entrevista si es publicava íntegrament
en valencià.
En primer lloc, per coherència amb la història

d’ERPV en defensa del valencià per revertir la secular
repressió i injusta subordinació de la nostra llengua.
En segon lloc, per coherència en el ple exercici de la
llibertat d’expressió.
En tercer lloc, perquè aquest setmanari empra
majoritàriament el valencià. Per tant, els lectors de
la revista són capaços d’entendre perfectament la
nostra llengua, parlen en la llengua que parlen.
CONCLUSIONS
Primera. És incomprensible el capteniment de 7
Dies de publicar totes les entrevistes en castellà, en
comptes que siguen els candidats i les candidates
els que trien la llengua en què vulguen expressarse, d’acord amb el criteri raonable que estableix

20

Vinaròs les han dicho que si
aguantan cuatro años más,
para las próximas elecciones
irán en todas las listas. Y
VINARÒS
ellos, pobres crédulos, se lo
han creído.
Si no fuera tan grave, sería de risa, pues muchos de
Vds. nos han explicado cómo han dejado de votar a
VOX por“los que representan al partido últimamente”,
pidiéndonos explicaciones de cómo hemos
podido poner a la cabeza del partido en Vinaròs a
personas con un historial nada aconsejable para
representar a ninguna formación política. Deben
saber que los que realmente estamos con VOX, nos
avergonzamos de las decisiones que ha tomado el
CEP, pero poco hemos podido hacer ya que nuestra
presidenta, la Sra. Llanos, no quería mover nada a la
espera del sillón que por desgracia para Castellón ha
conseguido.
Assemblea Local d’ERPV de Vinaròs

el mateix setmanari:
“respetamos a nuestros
colaboradores y su libertad
para expresarse en el
idioma que quieren”.
Segona. El candidat d’ERPV té tota la legitimitat i la
llibertat per “declinar” la imposició de 7 Dies.
Tercera. El fet que el candidat d’ERPV no siga
col·laborador habitual de 7 Dies i que la resta de
candidats i candidates hagen acceptat, sense
qüestionar-se en cap moment, si el criteri del
setmanari vulnera els principis que pregonen en
favor del valencià, no pressuposa que Agustí Romeu
haja de renunciar a cap dels seus principis.
Per Joan F.Sanç

LIMITS DE LA NOSTRA LLENGUA
L’altre dia vaig anar , com faig regularment a una
penya del poble , i allí vaig tenir una conversa
per fets puntuals sobre la nostra llengua que
malgrat tot demostraven una vegada més el
total desconeixement dels límits geogràfics del
nostre país, i mostraven una clara voluntat de
coneixement sobre els aspectes mes ocults del
perquè parlem una llengua comuna, malgrat les
diferències territorials, lògiques d’altra banda, que
s’estén de Salses a l’Estat Francès fins a Guadamar
del Segura a l’Estat Espanyol i província d’Alacant,
incloent les Illes Balears.

cuota durante dos años,obligaremos
a la administración a pagar siempre
en 30 días. Acabaremos con los
barracones,reducción
de
listas
de espera,más ayudas para la
dependencia y discapacidad .
Resumiendo reduciremos gastos superfluos y
destinaremos recursos para politicas sociales,
reduciremos impuestos.
La educación es el futuro, la libertad de elección de
centro educativo y de lengua recuperarán libertades
perdidas por el tripartito valenciano.
Trabajaremos para que el Plan de Usos del
Puerto sea una realidad, promoviendo al mismo
tiempo el turismo creando actividades lúdicas y
recreativas. Nuestras calles tanto urbanas como
rurales no tendrán que esperar cuatro años para
su asfaltado, tendrán el mantenimiento constante
que necesiten y el necesario Ambulatorio verá
por fin le luz. Los exámenes de conducir volverán
obligatoriamente a Vinaròs, trabajaremos para ello.
Poco a poco iremos dando a conocer nuestro proyecto.
Por estas y muchas más cosas nos lanzamos...
Presentación de candidaturas el lunes día 6 a las
21,00h. en el Casino de Vinaròs

La persona que va encetar la conversa, avia anat
a o un poble prop de Perpinyà, concretament a
la comarca del Conflent , per unes causes que no
venen al cas, però quina no va ser la seva sorpresa
quan va poder vore i constatar que la gent a més
de Francès parlava també Català. I es més que la
llengua que parlaven allí era pareguda a la que es
parlava a Vinaròs.
Com que estava prop d’Andorra van aprofitar
l’estada i se’n va anar a comprar i a passar uns dies
d’alta muntanya al Principat. I allí es va adonar per
segona vegada, que la llengua que parlaven els

andorrans era molt similar, per no dir
idèntica a la que es parlava a Vinaròs.
Jo li vaig dir que la nostra llengua tenia
una continuïtat territorial més al Sud,
JAUME I
concretament fins al sud d’Alacant i es
prologava fins a les Illes Balears.
El xicot desconeixia tot això, a pesar d’haver-ho
estudiat a l’escola. I jo em faig la següent reflexió
”Fins quan durarà això “ “que passarà quan tots ens
adonem del límits reals del nostre país “.
Cal esperar, però que aquesta espera no sigue molt
feixuga ni llarga.
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Campionat provincial escolar de proves combinades

Bona participació de les atletes del CE Vinaròs
La temporada d’atletisme a nivell escolar està
entrant en la fase decisiva i es comencen a
disputar els primers campionats; en concret,
aquest dissabte 27 i diumenge 28 es va disputar
a Castelló el Campionat Provincial de proves
combinades, per a les categories Sub14 i Sub16,
al qual hi van competir 5 atletes del nostre club,
totes en categoria femenina.
La combinada Sub14 va incloure les proves de
80m tanques, salt d’alçada, llançament de pes,
de javelina i salt de llargada, i hi van participar
Marta Buch i Aya Ameskour, que van aconseguir
la 24a i la 25a posició amb 1367 i 1357 punts
respectivament.
A la categoria Sub16, disputada en dues jornades
de dissabte (100m tanque, alçada, pes) i diumenge
(llargada, javelina, 600m), hi van competir Luz
Altaïr Cid, Lucia Contreras i Carla Buñuel, que van
ocupar els llocs 11è, 17è i 20è de la classificació
final amb 2688, 2198 i 1995 punts cadascuna. La
pròxima cita atlètica serà a les pistes veïnes de
Benicarló, el dia 1 de maig.

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
A. C. D. Benicense
C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

TITULAR: LA JORNADA

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Clasificación.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Jornada 29

Resultados
A. C. D. Benicense
C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim
C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.

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

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

4
0
0
2
1
3
4
1

J.
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29

Morella F. C.
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.

G.
20
17
17
15
14
15
15
13
11
9
10
8
8
6
6
0

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

0
1
1
0
2
3
0
2

P.
6
5
8
5
6
9
10
9
13
11
14
13
16
16
17
26

G.F.
75
72
44
50
57
56
58
55
45
39
29
42
58
41
34
32

Jornada 30

05/05/2019

C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.
Morella F. C.

A. C. D. Benicense
C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

G.C.
21
47
29
30
34
46
43
40
53
41
47
53
75
62
68
98

Jornada 29

Resultados

PTOS.
63
58
55
54
51
50
49
46
38
36
35
32
29
25
24
3

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.

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

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

4
0
0
2
1
3
4
1

J.
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29

Morella F. C.
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.

G.
20
17
17
15
14
15
15
13
11
9
10
8
8
6
6
0

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

0
1
1
0
2
3
0
2

P.
6
5
8
5
6
9
10
9
13
11
14
13
16
16
17
26

G.F.
75
72
44
50
57
56
58
55
45
39
29
42
58
41
34
32

Jornada 30

05/05/2019

C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.
Morella F. C.

A. C. D. Benicense
C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

G.C.
21
47
29
30
34
46
43
40
53
41
47
53
75
62
68
98

PTOS.
63
58
55
54
51
50
49
46
38
36
35
32
29
25
24
3

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.

DIF. G.
54
25
15
20
23
10
15
15
-8
-2
-18
-11
-17
-21
-34
-66

DIF. G.
54
25
15
20
23
10
15
15
-8
-2
-18
-11
-17
-21
-34
-66

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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Sebastián Quixal del club Triatló Vinaròs, 4°clasificado en su categoría en el Mundial de Duatlón, disputado el pasado sábado en Pontevedra. El veterano
vinarocense, una vez más consigue llevar a lo más alto de este deporte el nombre de Vinaròs
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Grupo
de
Oración
Padre
Pío
de
Vinaròs

Els dies 23 i 24 d' abril es va celebrar a Castelló el Campionat d' Espanya
Universitari organitzat per CEU Universitat Cardenal Herrara (Comunitat
Valenciana)
Un event que va concentrar grans nadadors tant nacionals com
internacionals,entre ells una campiona olímpica com Mireia Belmonte de
la UCAM Murcia.
Els nostres nadadors David Leon i Albert Astor han participat en
representació de les seues universitats.
Els dos han fet un gran campionat i també han participat en la prova de
relleus masculins de les seues respectives universitats.
A destacar :
David Leon : Medalla d' or en 200 mtrs papallona en 2'06'84 i medalla
de plata en 200 mtrs esquena en 2'08'64 i la quarta possició en 200 mtrs
estils en 2'11
I la bona actuació d' Albert Astor en les proves de 50 mtrs lliures i
papallona.
Enhorabona als dos !!!
VINAROS CLUB DE FÚTBOL
Desde 1920.
www.vinaroscf.es

Vinarós, a 15 de abril de 2019

Próximo
encuentro:
4 Mayo 2019
Capilla Divina
Providencia
(Clarisas)

Movámonos siempre en la
presencia de Dios.
Padre Pío

El Presidente del Vinaros Club de Futbol, convoca Junta General Extraordinaria
para el día 6 de Mayo de 2019 en el Salón de la Caja Rural Vinaros situado en Plaza
Cardenal Tarancón de Vinaros, en primera convocatoria a las 19:30 y en segunda
convocatoria a las 20h.
Orden del día
1. Informe del Presidente

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

consulta@dermatologiaestela.com
23
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ANY VINAROSSENC DE LA
PEDRA EN SEC

CONCURS

FOTOGRAFIA 2019

3 i 4 MAIG 2019: JORNADA 2
La tècnica constructiva de la pedra en sec

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

1 PART, 3 de maig:

2 PART, 4 de maig:

Biblioteca municipal. 18.00 h

Visita a les casetes de volta del terme

Intervindran:

a carrec de Javier Salom i Ivana Ponsoda Revest.

Ivana Ponsoda Revest

Lloc de trobada a les 11 h explanada ermita Sant Gregori.

(Arquitecta especialitzada en rehabilitació
d’arquitectura tradicional)

Ó
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L

SS

O

RA

CI

A

U
LT

CI

CU

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

AGRICULTURA

Consell
Local
Agrari

E

V

D

IN

S

A

IC

RÒ

M

S

A

Col·labora:

1976

TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Xarrada:

Dissabte , 11 de maig,

ALBERG LA PASTORA (VALLIBONA)

“ San Manuel Bueno, mártir”
d’Unamuno

Presentació : Antonio Alario

La teua escola d'idiomes
a Vinaròs, Benicarló i
Morella
“Un asombroso invierno”/“Un hivern fascinant”
de Joan Margarit

Presentació col·lectiva

30 de maig, 18h
Sala d’actes de
la Biblioteca
Municipal

Si estàs interessat/da en participar comunica-ho a: albanta1958@yahoo.es
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
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Regidoria d'Educació i Esports
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CALENDA NICIPAL D’ESPORT

2019

CONSELL

MU

MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA CME 2019
FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES 2017-18
15 JUN Y 2019 5K I 1500 M FESTES SANT JOAN I SANT PERE
10 D’AG O S T 2019 VI 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS
22 S E T EMBR E 2019 DIA DE LA BICI CME 2019
19 D’O C T UBR E 2019 FESTA INAUGURACIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2019-20
10 DE NOV EMBR E 2019 CAMINADA POPULAR 2019
17 DE NOV EMBR E 2019 IV CURSA ERMITA – CIRCUIT CURSES MUNTANYA COSTA NORD
2 4 DE S EMBR E 2019 31ena VOLTA A PEU DE NADAL
7 D’A BR IL 2019

31 DE M A IG 2019

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

23 AL 26.ABR.2019 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

MAIG

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

8. JUNY. 2019 X OPEN COCEMFE MAESTRAT DE TENIS TAULA

CLUB BAMESAD VINARÒS

9.JUNY.2019 II TORNEIG INCLUSIU TENIS TAULA VINARÒS

CLUB BAMESAD VINARÒS

9. JUNY. 2019 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

26 AL 29.JUN.2019 ADVENTURE FUTBOL SALA

CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

28. JUNY. 2019 TROFEU PETANCA SANT JOAN I SANT PERE

CLUB PETANCA VINARÒS

29.JUNY.2019 TORNEIG 4x4 MIXTE SANT JOAN I SANT PERE

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

30. JUNY. 2019 I MARXA BTT LLANGOSTÍ DE VINARÒS

CLUB CICLISTA MAIKBIKE VINARÒS

Curs 2018/19

Cursos 2018/19

Presentació amb

JULIOL
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

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h

JULIOL VI CAMPUS ESTIU BÀSQUET

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

Del 14 de maig al 13 de juny

1 AL 26.JUL.2019 CAMPUS ESTIU FUTBOL VINARÒS EFC
1 AL 6.JUL.2019 III NBA SKILLS CAMP VINARÒS

VINARÒS EFC
CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL
CLUB TENIS TAULA VINARÒS

Professora: Eva Roig

6. JUL. 2019 IV TORNEIG LLIURE MENUT CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA

CLUB TENIS TAULA VINARÒS

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

7. JUL. 2019 XIV TORNEIG CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA

CLUB TENIS TAULA VINARÒS

Preu general 27€ Socis: 24.85€

27. JUL. 2019 FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE
30 JULIOL AL 2 AGO.2019 COPA DAVIS JUNIOR

Telèfons tàctils
ANDROID
Posada en marxa el telèfon, trucades, missatges, aplicacions, càmera, galeria, targeta SD, rellotge,
iniciació al Whatsapp, ubicació GPS, bluethooth, etc.

Durada: 20h

6. JUL. 2019 VI TORNEIG LLIURE CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA

20-21.JUL.2019 TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS

Power Point
Grup E- INICIACIÓ

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 11.15h
Del 27 de maig al 13 de juny
Professora: Míriam Buale

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

Durada: 21h
Preu general 28.35€ / Socis: 26.10€
Lloc: Aula d’informàtica (C/Sant Nicolau)

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS
CLUB DE TENIS VINARÒS

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

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

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

Antic col·legi Sant Sebastià

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

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

Antic col·legi Sant Sebastià

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es
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www.jjcinema.es

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

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Aprendrem a fer pastissos, strudel
alemany, gelats artesans, elaboracions
amb xocolata....
LLOC: Espai Gastronòmic del Mercat
Horari: dijous de 17.15 a 20.15h
Del 9 al 30 de maig
Durada: 12h
Professor: Daniel Suchalla, pastisser
Preu general: 26.20€ / Preu socis:
24.10€

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià www.consellepa.vinaros.es

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h
Tardes: dijous de 17 a 20h

Curs 2018/19

EL NÚVOL

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

Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 (20h)
Del 14 de maig al 13 de juny
Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 27€ Socis: 24.85€

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

Antic col·legi Sant Sebastià

consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Curs 2018/19
Presentació amb

Power Point

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

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

Antic col·legi Sant Sebastià

consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

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:

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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BANDA SIMFÒNICA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA
ALIANZA
CONCERT EN HONOR AL SOCI
PLAÇA DE LA MERA
Diumenge 5 de maig de 2019 a les 12,45 hores
PROGRAMA
Ateneo musical (P.D.)		
Mariano Puig Yago
Trois danses (Ballet Gayaneh) Aram Ilgich
Khachaturian
I.

Ball de la noia de les flors

II.

Mascarade

III.

Gopak

Churumbelerias (P.D.)		
Pastoral Sinfónica		

Emilio Cebrián Ruiz
Jacob de Haan

Andante/Allegro
I.
Tempo de siciliana
II.
Allegro molto. Marxa fúnebre. Final

El bateo (Sarzuela)						
Federico Chueca					
Dtor: José Ramón Renovell Renovell

677 78 00 19

28

Tauler Municipal

4 maig de 2019

Viatge Fi de Curs a

Vall de Boí, Taüll, Vielha

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

31 de Maig

les ha sido delegada.



Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene delegada en la Diputación de Castellón el cobro

15.30H- Eixida del Bar Continental cap a Pont de Suert
Allotjament a Can Costa

1 de Juny

de determinados tributos, por la presente se traslada los periodos de cobranza establecidos por

 Pujada amb taxis tot terreny cap a l’Estany de Sant Maurici
 Dinar a Boí al restaurant Fondevila:

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

1r plat: Escudella Catalana
2n plat: Vedella estofada en bolets
Postre: Crema Catalana
Pa, Aigua, Vi i café.

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO
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)

 Visita a les esglésies romàniques de Sant Joan de Boí,
Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll
 Tornada a l’hotel.

2 de Juny
 Visita a Vielha i Pla de Beret, en acabar
farem una visita al celler
 Visita a Arties o Salardú
 Dinar a l’hotel

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.

Preu aproximat: 150€

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

Inscripcions a l’antic col∙legi Sant Sebastià a partir del 2 de maig a les 17h.

su cuenta. En el supuesto de que algún contribuyente que sin tener domiciliado el pago, no

La primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell Municipal
d’FPA, amb un acompanyant. Cada persona podrà inscriure a un màxim de 4.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Codi Validació: AN4R4NX6Y2DPXWZ6GN6NM3FRC | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

también se deberán comunicar los posibles errores en los datos que aparezcan en los

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
EXAMEN
MATRÍCULA
EXAMEN
MATRÍCULA

DATA

STARTERS

11-04-2019

01-06-2019

FLYERS

11-04-2019

01-06-2019

KET (A2)
MOVERS 06-05-2019
11-04-2019
KET (A2) 06-05-2019
06-05-2019
PET (B1)
PET (B1)

06-05-2019

06-05-2019
FIRST FIRST
(B2)(B2) 06-05-2019

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

DATA

22-06-2019
01-06-2019
22-06-2019
22-06-2019
22-06-2019
22-06-2019
22-06-2019

www.divinaprovidenciavinaros.es

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder
accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà
a terme la seva tramitació serà el dia 10 de maig de 2019.
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
29

4 maig de 2019

PUBLICITAT

ESQUELES

3er aniversario de:
Dr. Agustín Ribera Caballer
Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 2 de mayo de 2016
a los 79 años de edad

D.E.P.

Tu esposa, hijos y nietos no te olvidamos

AUTOEDITA

el
teu

• GESTIÓ DE L’ISBN
I DIPÒSIT LEGAL

L
B
L I RE!
I

• T’ASSESSOREM
EN TOT EL PROCÉS
DE PUBLICACIÓ

- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades
Som una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència,
t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

EDITORIAL ANTINEA
30

Tel.964 45 00 85

Dr. Fleming, 6 · Vinaròs

100%
drets
de l’obra
per a
l’AUTOR

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

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

 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

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.

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

i 19.45.

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

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

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

Vinaròs

BenicarlóPeñíscola

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

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

 ZONA SUD

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

 ZONA NORD

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

València
Cabanyal

Roca Cúper

AUTOBUSOS URBANS

Nules-La
Vilavella

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

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
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Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
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