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Les reines de les festes

Carmen Espuny i Ariadne Pablos, escollides per sorteig màximes representants

Carmen Espuny Simó, com a representant de la
Confraria de Pescadors Sant Pere i Ariadne Pablos Polo,
en representació del col·legi de la Consolació van ser el
passat diumenge escollides reines major i infantil de les
festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs en el transcurs
d'un sorteig que va tenir lloc en un auditori municipal
abarrotat de familiars i públic en general. La cort d'honor
d'aquestes festes serà una de les més nombroses de
la seva història, i per primera vegada comptarà amb
representants masculins o “cavallers”, com ha estat la
denominació triada per l'Ajuntament.
En total hi ha 35 representants, 19 que formaran part de
la cort adulta (17 dames i 2 cavallers) i 16 d'infantils (13

dames i 3 cavallers). El sorteig no va afavorir finalment
al fet que hi hagués un "rei" ni en la cort adulta ni en la
infantil en aquestes festes que se celebraran el mes de
juny i que donen la benvinguda a l'estiu. No obstant
això, serà igualment tota una gran novetat veure entre
les dames, a diversos “cavallers”, que és el nom amb el
qual es va acordar nomenar als integrants masculins.
L'acte d'elecció va tenir lloc diumenge al migdia i no van
faltar les dames de la cort d'honor sortint en les primeres
files. L'alcalde, Enric Pla, i el regidor de Festes, Marc
Albella, van presidir l'esdeveniment, en el qual també va
ser presentat el cartell anunciador de la Fira i Festes, obra
del fotògraf i dissenyador gràfic Jordi Febrer.
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ACTUALITAT

Vinaròs recorda als veïns que van perdre la vida en els camps d’extermini nazis
Familiars i corporació municipal van homenatjar als vinarossencs morts en el monument a la seua memòria que hi ha ubicat al cementeri

Fotos: E.Fonollosa

Un any més Vinaròs va fer un homenatge a les
víctimes vinarossenques que van perdre la vida
en els camps d’extermini nazis durant la Segona
Guerra Mundial. Un acte que cada any compta amb
el suport de tota la corporació municipal, a més,
dels familiars de les víctimes i veïns anònims que
també s’apropen fins al cementeri per recordar un
dels capítols més cruents de la història universal.
El 5 de maig del 1945 es va produir l’alliberament
del camp d’extermini de Mauthausen a Àustria i
els supervivents van acordar que contarien al món
totes les atrocitats que van patir durant la seua
reclusió, amb l’únic objectiu que mai més es tornés
a repetir un capítol similar. En el cas de Vinaròs, es va
prometre al supervivent Francesc Batiste que cada
5 de maig es recordaria les víctimes vinarossenques
que van morir en el camps d’extermini nazis per no

oblidar mai el patiment que van haver de suportar.
L'acte va començar amb les ofrenes florals per
part de les víctimes dels familiars, associacions,
corporació municipal i forces polítiques, a més
de també de comptar amb la presència d'Amical
Mauthausen, així com de la Fundació Caixa
Vinaròs, encarregada d'organitzar l'acte amb la
col·laboració de l'Ajuntament.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, recordava que
l'empresonament als camps d'extermini va ocórrer
amb el consentiment de l'Estat espanyol, amb el
dictador Franco al capdavant, que fins i tot va donar
suport a l'Alemanya nazi. Així mateix lamentava "la
indiferència de tots els partits que han governat a
Madrid en els darrers 40 anys cap a les milers de
persones que encara estan en les cunetes i fosses
comuns per haver defensat la democràcia al nostre

país. Milers d'espanyols esperen que restituïm la
dignitat i retornem els cossos a les seues famílies".
Pla també lamentava l'ascens de l'extrema dreta
al país, amb la presència en les institucions
parlamentaries de representants que es
"pronuncien contra els drets humans, els drets
de les dones, contra les nacionalitats i les regions
reconegudes per la Constitució, així com de les
persones que fugen de la guerra o la misèria amb
l'objectiu de sobreviure".
Per acabar l'alcalde comentava que enguany se
celebra el centenari del naixement de Paco Batiste,
supervivent de l'extermini i antifeixista europeu,
que va consagrar la seua vida a fomentar aquest
deure de memòria, amb el suport dels familiars i
associacions com Amical Mauthausen, per dir ben
alt "mai més".
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I JORNADA TÉCNICA Y POLITICA DE AFANIAD VINARÒS
Día 3 de mayo, día Nacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas

Con motivo de la celebración del Día Nacional de
la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
AFANIAD Vinaròs ha organizado la I Jornada
Técnica y Política.
En la parte más protocolaria acudieron el Director
General de Diversidad Funcional de la Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, Antonio Raya, el
alcalde de Vinaròs, Enric Pla y la vicepresidenta de
la Federación de Plena Inclusión de la Comunitat
Valenciana Mirian Ferrús.
El alcalde de Vinaròs, Enric Pla, aseguró que la
construcción del nuevo colegio de educación
especial Baix Maestrat está prevista en los terrenos
de la avenida Leopoldo Querol donde actualmente
están las aulas prefabricadas del colegio Jaume I.
La construcción de un nuevo colegio de educación
especial es una de las demandas del AMPA del
centro, que ya consideró el PAI SUR 17 como el
lugar ideal para ubicarlo, precisamente donde se
situa actualmente el colegio Jaume I, que a su vez
se trasladará en breve al antiguo campo de fútbol
del Cervol. En este PAI también está prevista la

construcción del segundo centro de salud.
El presidente de Afaniad Vinaròs, Ramón Gisbert,
recordó también que el Ayuntamiento de Vinaròs
se comprometió en octubre por unanimidad
realizar las gestiones oportunas para conseguir
impulsar un centro preocupacional, que para
ser realidad requiere de un amplio local y
personal cualificado. La asociación pide que el
Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat
puedan iniciar una mesa y un calendario de
trabajo para impulsar este taller a la mayor
brevedad posible.
Raya, por su parte, destacó la importancia de esta
jornada y las acciones realizadas en la comarca en
estos últimos cuatro años, explicar las líneas de
actuación futuras “para trabajar en la accesibilidad
universal” y “escuchar las reivindicaciones de
Afaniad”.
Tras estas intervenciones se celebró la primera
de las mesas, compuesta por ponentes como
David Roca, farmacéutico comunitario, que trató la
Atención farmacéutica, medicación y necesidades
en pacientes con capacidades diferentes y Silvia

Eva Guerrero, directora técnica de AFANIAD Vinaròs
y licenciada en terapia ocupacional, que habló
sobre cómo ir hacia una nueva visión del que hacer
del ocio y la ocupación. También participó Vicen
Castillo, gerente de la Federación Plena Inclusión
CV, que explicó uno de sus programas y que en
breve tiempo pondrá en marcha AFANIAD Vinaròs,
como es el de “Respiro Familiar” tan importante
y necesario para las familias cuidadoras de este
colectivo y Vicente Micó, director regional de
INSERTA del grupo ONCE, para hablar de la
inclusión en el mundo laboral de las personas con
discapacidad, de los cursos de formación y de todo
el servicio que ofrece esta entidad y que llegaron
a un acuerdo con AFANIAD Vinaròs y el propio
Ayuntamiento de Vinaròs.
La última de las mesas fue la puramente política.
En la misma, 6 partidos políticos de Vinaròs
expusieron los puntos clave de sus programas
electorales. Todos los partidos políticos estuvieron
de acuerdo en impulsar la “Taula de la Discapacitat
de Vinaròs” con la participación de todas las
entidades del sector.

S'obre el termini de subvencions destinades a les entitats
i esportistes de la localitat
En total es tracta d'una partida de 117.000€ per ajudar als clubs, associacions i esportistes a poder continuar amb la pràctica i el foment de l'activitat física.
El Consell Municipal d'Esports informa que ja
s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província
la convocatòria de la Subvenció per al
Programa d'Ajudes Econòmiques a clubs,
associacions i esportistes vinarossencs, per a
l'exercici 2019. En total es tracta d'una partida
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de 117.000€ amb l'objectiu de garantir el
foment i la pràctica de l'esport a la localitat,
així com ajudes directes als esportistes perquè
puguen continuar competint en les màximes
categories.
La data límit per a presentar les sol·licituds

és fins al 24 de maig per registre d'entrada a
l'Ajuntament. Per més informació es poden
adreçar a l'Oficina del Consell Municipal
d'Esports, ubicada al Poliesportiu en horari de
9:00h a 14:00h o bé a la pàgina web www.esport.
vinaros.es.
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El PSPV-PSOE de Vinaròs presenta su candidatura a las municipales
El PSPV-PSOE de Vinaròs presentó el
pasado sábado la candidatura para
las elecciones municipales, liderada
por Guillem Alsina, que ha sido en
esta legislatura primer teniente de
alcalde y edil de Obras y Servicios.
La presentación tuvo lugar en el
auditorio municipal y acudieron
para apoyar la candidatura socialista
vinarocense
la
eurodiputada
valenciana y candidata del PSOE al
Parlamento Europeo, Inmaculada
Rodríguez-Piñero, y la Consellera
de Sanidad, Ana Barceló, así como
Ernest Blanch, secretario general del
partido en la provincia de Castelló.
Alsina, que destacó que la lista
es “equilibrada, con personas
seleccionadas por su capacidad
profesional y de trabajo” señaló como
objetivo principal “volver a ganar
unas elecciones municipales 28
años después y recuperar la alcaldía”.
También avanzó que el programa
electoral es "cien por cien realizable y
pensando en los vecinos de Vinaros"
destacando
como
principales
propuestas el nuevo colegio Jaume I,
la ampliación del IES José Vilaplana,

así como lograr un segundo centro
de salud para la localidad, la puesta
en funcionamiento de la residencia
de la tercera edad, la redacción de un
plan integral de emergencias para
hacer frente a desastres naturales y
otras incidencias, la eliminación de la
salida de evacuación de pluviales en
las playas o el sellado definitivo del
antiguo vertedero, entre otras.
Candidatura:

1- Guillem Alsina
2- Maria Cano
3- Marc Albella
4- Carmen Morellà
5- José Chaler
6- Begoña López
7- Fernando Juan Boix
8- Amàlia Cabos
9- Eduardo Barberà
10- Mari Ángeles Bofill
11- Luis Sánchez

AUTOEDITA

12- Sefa Miralles
13- Jose Atencia
14- Angela Caballer
15- Oscar Català
16- Aroa Guadix
17- Jordi Martí
18- Luisa Falcó
19- Sebastian Palacios
20- Miriam Santos
21- Agustí Guimerà (president de
l’agrupació)

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

Tel.964 45 00 85

Dr. Fleming, 6 · Vinaròs

100%
drets
de l’obra
per a
l’AUTOR

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

5

11 maig de 2019

eleccions municipals 2019

ACTUALITAT

Esquerra Republicana de Vinaròs presenta la seva
candidatura a les municipals
Esquerra Republicana de Vinaròs
va presentar diumenge al migdia
la seva candidatura per a les
eleccions
municipals.
L'acte,
que va tenir lloc en l'antic pòsit
de pescadors amb un “vermut
republicà”, va comptar amb
unes declaracions gravades del
diputat al congrés per Esquerra
Republicana, Joan Tardà, agraint
a l'actual regidor del partit a
l'ajuntament, Lluis Batalla, la seva
labor al capdavant del partit a
Vinaròs i desitjant un bon resultat
per al nou candidat, Agustí
Romeu, del qual va dir que té les
mateixes qualitats que Batalla,
"una persona amb principis i que
té clar que el republicanisme
ha d'avançar en les facetes de la
justícia social i en un Pais València
que sigui model de democràcia".
Per part seva, Romeu va assenyalar
que "defensem una cultura i un
habitatge digne, volem tot allò
que sigui digne per a les persones
i els animals, per a tots". També
va indicar que en els pròxims
dies s’aniran desgranant els punts

del programa electoral del partit. En
l’acte també va inervenir el nombre
21 del partit, Felipe Fonellosa, que va
demanar “aconseguir que hi haja més
llibertat i justicia social” i va recordar
“els lligams que tenim el País Valencià
i Catalunya”.
En la seva candidatura, a Romeu
li seguiran Inma Miralles, Joan
Guzmán, Rosa Roca i Lluis Batalla.

1. Agustí Romeu
2. Inma Miralles
3. Joan Guzmán
4. Rosa Roca
5. Lluis Batalla
6. Lourdes Casanova
7. Ramon Adell
8. Irta Vives
9. Lluis Solé
10. Olga Suárez
11. Hector Lecha

12. Paula Batalla
13. Oriol Beltrán
14. Lidia Gelabert
15. Josep Ciurans
16. Montse Juanpere
17. Ramon Pauner
18. Mari Paz Marco
19. Francisco Aguilar
20. Irina Yarosh
21. Felipe Fonellosa

Esquerra Republicana de Vinaròs portarà al seu programa electoral que les sancions per no
pagament de les obligacions fiscals municipals es destinen íntegrament a Acció Social
L’equip d’ Esquerra Republicana de Vinaròs, amb
Agustí Romeu al front, ha anunciat que ha inclòs
com a tercera proposta electoral a les eleccions
municipals que aquelles sancions que provinguen
del no pagament de les obligacions fiscals
municipals vagin íntegrament a Acció Social.
“El cas de l’impagament de l’ocupació de via
pública destapat fa unes setmanes, del qual l’equip
de govern actual es va negar a fer una Comissió
d’Investigació, ha tret a la llum una realitat
insostenible políticament, èticament i econòmica,
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reconeguda pel mateix alcalde i tinents d’alcalde:
a Vinaròs hi ha una quantitat d’empreses,
negocis i persones que no acompleixen amb
les seues obligacions fiscals municipals. Parlem
de l’ocupació de via pública, parlem de l’IAE,
Projectes d’Activitat no presentats , Guals, però
també parlaríem d’IBI’s”, assenyalen des del partit
.
“Esquerra Republicana de Vinaròs no entèn
aquesta “contemplació” de la irregularitat per
part de les autoritats i que no facin res. Hem de

ser sensibles i exemplars. Estem en una societat
on tothom coneix tots els seus drets, i els polítics
han d’estar per garantir-los de manera ferma i
rigorosa, però també estem en una societat on
per poder vetllar pels drets també tothom hauria
d’acomplir els seus deures, i també estem obligats
la classe política a ser ferms i rigorosos. Ara mateix
a Vinaròs una quantitat de persones responsables
estan garantint serveis per a tots, inclosos aquells
que no paguen. Això no és just en un poble que
ens sentim progressistes i d’esquerres”, conclouen.
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Ciudadanos Vinaròs presenta su candidatura a las municipales
Ciudadanos Vinaròs ha presentado
su candidatura para las elecciones
municipales del 26 de mayo. Una
lista encabezada por Manuel
Herrera Bujeiro, de 48 años y gestor
inmobiliario de profesión, que estuvo
apoyada en su presentación por la
diputada del partido Sandra Julià.
Herrera destacó que uno de los
motivos por los que decidió entrar
en política fue “la preocupación por
la situación económica y las ganas
por cambiar las cosas, algo que
comparto con todos los miembros
de la candidatura”.
Del programa electoral destacó
que está basado en dos pilares:
el económico y el social. Indicó al
respecto que la situación del hospital
sigue siendo preocupante y que los
alumnos del colegio Jaume I siguen
en barracones. Otro de los problemas
que hay en Vinaròs, según consideró,
“es el tema del pancatalanismo, que
se está introduciendo cada vez más
en la ciudad y nos preocupa y lo
afrontaremos”. Uno de los objetivos,
según dijo, es “convertir a Vinaròs en

una ciudad moderna”, avanzando
como propuesta que la carretera
de la costa “sea de un solo sentido,
haciendo un carril bici y una zona
peatonal en beneficio de la ciudad y
del turismo”. Aunque también señaló
que es necesario cambiar y regenerar
la situación política “y por ello si
entramos en el Ayuntamiento será
para sumar, para aportar soluciones y
propuestas factibles”.

1. Manuel Herrera Bujeiro
2. Carmen Rubio Lazaro
3. Sergio Pego Madrid
4. Alberto Javier Lopez Martinez
5. Consolacion Robledo Neila
6. Regis Diez Navarro
7. Antonio Sanchez Jurado
8. Yolanda Martí Bertomeu
9. Pamela Dolz Hernandez
10. Gloria Alicia Varela Mosquera

11. Jose Vicente Jorda Cirujeda
12. Isaac Grau Palmer
13. Laia Lopez Martorell
14. Juan Miguel Gonzalez Rubio
15. Paula Fernandez Villarreal
16. Ivan Marza Chaler
17. Oscar Rodenas Agudo
18. Maria Sanz Lopez
19. Dolores De La Torre Ortega
20. Maria Angela Rueda Astorga
21. Javier Eduardo de la Rosa Moreno

Totes i Tots Som Vinaròs presenta la proposta “Vinaròs Barrera Zero”
sobre accessibilitat del seu programa electoral
Totes i Tots Som Vinaròs, apostarà pel projecte "Vinaròs barrera zero" en el seu programa electoral, iniciativa que asseguren que engloba un
projecte transversal entre regidories, per tal d'aconseguir la fita d'un Vinaròs 100% inclusiu i accessible.
El projecte, segons assenyalen, es desenvoluparà
en diferents aspectes de la ciutat, diferents
línies de treball que es seguiran amb l’objectiu
de facilitar una millor accessibilitat per tothom.
Així, engloba programes d'inserció sociolaboral
per facilitar l'accés a l'ocupació, accés a la
formació, amb l’aposta per infraestructures com
el Centre ocupacional, Taller preocupacional
en col·laboració en les entitats del municipi o la
gestió en la construcció del nou CEE Baix Maestrat,

accés a l'oci i a la cultura, amb una programació
cultural adaptada o el fons bibliotecari específic
per a cecs, accés a l'administració, amb
campanyes publicitàries i burocràcia de fàcil
lectura i adaptada i formació en llenguatge de
signes per a treballadors de l’ajuntament entre
altres iniciatives, i accés a la ciutat, eliminant
barreres arquitectòniques i de qualsevol tipus per
a tot tipus de diversitat, informació adaptada i
retolació de la ciutat.

"Creiem en un "Vinaròs barrera zero", que no deixi
enrere a ningú, que contemple les dificultats de
les persones amb algun tipus de diversitat alhora
de viure la nostra ciutat i gaudir-la. El nostre
programa electoral, contarà amb una versió de
fàcil lectura, en aquest, un pilar fonamental és
la política social, ja que és imprescindible fer un
Vinaròs més humà, més accessible i que garanteixi
una igualtat d’ oportunitats reals", indiquen des
del partit.
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El PP de Vinaròs propone una bajada de los impuestos del IBI y del ICIO
El portavoz y candidato a la alcaldía por el PP de
Vinaròs, Juan Amat, explicó el martes las medidas
propuestas de uno de los “pilares fundamentales”
de su programa electoral, la bajada de impuestos.
Amat consideró que es fundamental que los
ciudadanos “perciban en su bolsillo que están
bien gestionados” y anunció en caso de tener
responsabilidad de gobierno una reducción del
10% del IBI general y recuperar las bonificaciones
del IBI a familias numerosas y locales comerciales y
vinculados a la hostelería, además de una bajada
del 50% del ICIO para estimular la actividad
económica.
“Creemos en una bajada de impuestos, porque se

puede y se debe hacer más de lo realizado en estos
últimos cuatro años”, señaló Amat, que recordó que
el PP cuando tuvo responsabilidades de gobierno
en 2011-2015 ya realizó una rebaja de impuestos
del IBI “en un contexto económico mucho peor
que esta legislatura”.
Por otro lado, lamentó que a pesar de haber
propuesto públicamente un debate cara a cara
con la candidata de Totes i Tots Som Vinaròs, Anna
Fibla, “no hemos obtenido respuesta”. Para Amat
“ese silencio es muy significativo, y denota que solo
aquellos que tenemos programa y convicciones
estamos encantados de debatir cuando y donde
se quiera”.

Diputación implica a los profesionales de la hostelería
en su proyecto Castelló Ruta de Sabor
La Diputación de Castellón implicará a los
profesionales de la restauración de Vinaròs,
Benicarló y Peñíscola en su apuesta por la
gastronomía provincial como generadora de
nuevas oportunidades de desarrollo en los pueblos
a través de su marca guía Castelló Ruta de Sabor. El
Gobierno Provincial y la Asociación de Hostelería
de Vinaròs promueven una jornada formativa para
profesionales de la hostelería, que tendrá lugar
el miércoles 15 de mayo en el Círculo Mercantil y
Cultural de de esta localidad del Baix Maestrat.
Esta acción didáctica que la Diputación patrocinada
con 6.000 euros, pretende dotar al sector de la
hostelería de la herramientas necesarias para
convertirse en los mejores embajadores de las
gastronomía provincial, bajo el sello de calidad
'Castelló Ruta de Sabor'. Desde la asociación se
ha preparado un completo programa donde

productores y especialistas del ámbito turístico y
gastronómico compartirán sus experiencias con
los asistentes.
Abierta ya la inscripción
Tras la acreditación de los participantes, a las 9:30
horas tendrá lugar la ponencia titulada ‘Creación
y puesta en marcha de Castelló Ruta de Sabor. La
importancia de la comunicación’, a cargo de Lledó
Novo y Alejandro Cabrera del departamento de
Desarrollo Rural de la Diputación de Castellón.
Seguidamente, a las 10:00 horas, el subastador
de la lonja de Vinaròs, Andrés Albiol, impartirá
una charla sobre ‘El pescado en la restauración’.
A continuación, a las 10:30 horas tendrá lugar un
showcooking con de gustación de productos
Castelló Ruta de Sabor ofrecido por los alumnos
del Centre Integrat Públic de Formació Professional

(CIPFP) de Benicarló y a las 11:15 horas una cata de
AOVES de Castellón impartida por Paloma Roures,
especialista en Olivicultura y Elaiotécnia y catadora
de aceites de Intercoop Consultoría.
La jornada la cerrará la mesa redonda ‘Turismo y
Gastronomía’ en la que participarán: Joan Viana,
jefe del Departamento de Hostelería y Turismo de
Centre Integrat Públic de Formació Professional
(CIPFP) de Benicarló; Rafael Miralles, presidente
de la Asociación de Hostelería de Vinaròs; y José
María Roldán, tutor de ciclo formativo Grado Medio
Cocina y Gastronomía de Centre Integrat Públic de
Formació Professional (CIPFP) de Benicarló.
Todas aquellas personas que estén interesadas
en participar de la jornada gratuita, pueden
reservar su plaza en el teléfono 964 35 99 50 o a
través del email crsinscripciones@gmail.com. Las
inscripciones son gratuitas y limitadas

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética
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Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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SOCIETAT
EL GLUTEN Y
ENEMIGOS (II)

SUS

La semana pasada hablamos
de la Enfermedad Celiaca y la
alergia al gluten, hoy hablamos
del tercero en discordia, la
Sensibilidad al Gluten no celiaca (SG).
¿Qué es la SG?
Pues esa es la cuestión, que no se sabe aún a qué se
debe esta sensibilidad y cual es el mecanismo. No esta
mediada por la Inmunoglobulina E, es decir, por el
sistema inmunitario ( a diferencia de la alergia al trigo
que sí que esta mediada por el sistema inmunitario),
y tampoco es una enfermedad autoinmune (como
el caso de la enfermedad celiaca). Tampoco provoca
el mismo daño al intestino que si que provoca la
enfermedad celiaca. Por lo que aún esta por definir el
origen de este síndrome.
¿Cuáles son los síntomas?
En lo que sí se asemeja a la Enfermedad Celiaca,
tienen muchos síntomas en común. Sin embargo, no
tiene nada que ver con la alergia (recordemos que
esta última da síntomas típicos de alergia).
Puede dar síntomas gastrointestinales como diarrea,
estreñimiento o calambres y síntomas extragastrointestinales (en otras partes del cuerpo) como
dolor de huesos, dolor de articulaciones, dolor de
cabeza o fatiga.
Puede provocar estos síntomas incluso 48 horas
después de haber ingerido el alimento y los síntomas
pueden durar en el tiempo.
¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?
Pues como es un misterio (aún) el origen de este
síndrome no existen (de momento) pruebas para
diagnosticarlo. Ni altera marcadores que se puedan
identificar en una analítica. Pero entonces, ¿cómo
podemos saberlo?. Muy fácil, descartando las demás.
En el caso de la alergia al trigo es fácil saberlo
porque los síntomas no son los mismos, pero con la
enfermedad celiaca es difícil.
Por lo tanto, se recomendaría realizar una biopsia
intestinal y una analítica de los anticuerpos
relacionados. En el caso de que diera negativo, se
debería descartar otras posibles causas. Finalmente,
si no hay nada que justifique los síntomas el médico
diagnosticará la Sensibilidad al gluten no celiaca.
En cuanto al tratamiento, se recomienda una dieta
libre de gluten, como en el caso de la enfermedad
celiaca.
¿Es beneficioso para la salud eliminar el gluten en
personas sanas?
Rotundamente no. Mucha gente relaciona la calidad
del alimento con la presencia de gluten. El gluten esta
presente en varios cereales (trigo, cebada y centeno
entre otros).
El problema de la calidad del alimento hecho con
estos cereales no viene relacionada con el gluten,
si no con la harina refinada de dichos cereales, con
la que se hace toda la bollería industrial, galletas y
demás. Si una persona deja el gluten, dejará de comer
este tipo de alimentos. Si lo sustituye por frutas y
verduras, evidentemente la alimentación será más
saludable. No porque haya eliminado el gluten, si
no porque ha eliminado las harinas refinadas entre
otros. Sin embargo si deja el gluten pero sustituye la
bollería normal por bollería sin gluten será igual de
perjudicial para la salud que la normal. Por lo tanto, la
solución esta en la elección.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Ganadores del sorteo de libros del mercado
municipal
la Associació
de Comerciants
GANADORESySORTEO
LIBROS
1
2
3
4
5

VICENTE CAMÓS CHALER

6

JUANI CAMOS ALBIOL

7

ROSA GUIMERA CHALER

ROSA ANTONIA PEREZ SAURA
FELISA SORIANO NAVARRO

FCO JAVIER FABREGA
ROSARIO CALVENTOS

8

FRANCISCA FERRERES SORLI

9

TERE PUIGCERVER LORES

10 EMILIO JOSE SALAMANCA

Dentro de la iniciativa "Comerç
Cultural, de la associació de
comerciants de Vinaròs, la
asociación de vendedores del
mercado y Editorial Antinea, se
procedió esta semana al sorteo
para dar a conocer los ganadores
de la obra "Epítome de la historia de
Vinaròs" de J.A.Gómez Sanjuán

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
Partida La Closa S/N Vinaròs

SORTEO

DE UN
LIBRO DE
Ed.ANTINEA
entre los
asistentes

Listado de Premiados en el Sorteo de Sant Jordi
de Ed. Antinea - Els Diaris 2019 -
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Nº
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

TÍTULO LIBRO
IV CENTENARIO =
LLOC VILA I CIUTAT =
LA VENGANZA
=
OBRA POETICA
=
ATLAS DE VINAROS =
GALAXIES
=
LA INDEPENDENCIA. =
OBRA POETICA
=
EL DELITO...
=
GALAXIES
=
OBRA POETICA
=
LA VENGANZA
=
ATLAS DE VINAROS =
OBRA POETICA
=
OPERACIÓN ATLAS =
PAOLO TEMPI
=
GALAXIES
=
VINAR. EN LA BARC. =
LA RESTAURACIO I =
OBRA POETICA
=
EL SOL ..EN MAT. =
LLOC VILA I CIUTAT =
GALAXIES
=
DE LES CAPSADES... =
OBRA POETICA
=
GALAXIES
=
ATLAS DE VINAROS
OBRA POETICA
=
EL COMERÇ NEU =
LA INDEPENDENCIA..=
GALAXIES
=
LA VENGANZA
=
FLORA RARA
=
OBRA POETICA
=
LA RESTAURACIO II
GALAXIES
=
GUIA DE LA NATUR.
OBRA POETICA
=
LES BARQUES GROG.
GALAXIES
=
OBRA POETICA
=
PALEOGRAFIA DE V. =
NUESTROS D. OSC. =
OBRA POETICA
=
GALAXIES
=
DE LES CAPSADES.. =
IV CENT. RELIQUIA =
GALAXIES
=
CATAL. DELS M.FAR. =
OBRA POETICA
=
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NOMBRE PREMIADO
1- Paqui Barneto
2- Angel Valladares Navarro
3- Teresa Falcó
4- Sergi Nebot
5- Blanca Pascual Ribera
6- Beatriz Martínez Prats
7- Maria Teresa Sánchez
8- Sara Zafra Meseguer
9- Adriana Pérez Ortí
10- Isabel Fonellosa Forner
11- Maria Julia Sanchís
12- Luis Adell Pla
13- Luis Chiva Cabedo
14- Gines Cañadas Siluente
15- Mayte Fibla Baila
16- Ma. José Beltran
17- Margarita Buñuel Mir
18- Ruth Ferreres Barreda
19- Sabina Peña Carreros
20- Esteban Grima Crespo
21- Jose Ma. Marin Celma
22-Sara Navarro Ferreres
23- Miriam Policarpo Ferreres
24- Silvia Garcia Marqués
25- Delfín Jovani Ferreres
26- Lolin Lucas
27- Ginés Domenech Ratto
=
28- Fátima Vizcarro Abella
29- Dolores Gali Py
30- Juan Redó
31- David Montoya Peña
32- Nuria Gil
33- Fanny Zapata Ceballos
34- Miriam Barrachina Peris
35- Antonio Caballer Muyas
=
36- Dolores Lucas Forner
37-Ramon Vizcarro Aragonès
=
38- Silvia Garcia Marques
39- Josefa Gondomar Miñana
=
40- Patricia Muiños Duran
41-Carolina Danta Romero
42- Rosa M. Sabó Beltran
43- Claudia Navarro Parra
44- Erika García Castaños
45- Mercedes Figueredo Miralles
46- Maripili Gil
47- Carla Esteller Benet
48- Aitana Román Bagan
49- Rosana Melia
50- Marta Martínez Gálvez

Nº TÍTULO LIBRO
51.- GALAXIES
=
52.- OBRA POETICA
=
53.- LA PASTORA
=
54.- GALAXIES
=
55.- CRISTOBAL COLON =
56.- OBRA POETICA
=
57.- EL MAESTR. CARL. =
58.- LA RESTAURACIO III =
59.- GALAXIES
=
60.- ATLAS DE VINAROS =
61.- LA PASTORA
=
62.- OBRA POETICA
=
63.- PASCUAL CUCALA =
64.- LA RESTAURACIO I =
65.- GALAXIES
=
66.- LLOC VILA I CIUTAT =
67.- LA INDEP.ALDEAS M. =
68.- OBRA POETICA
=
69.- LA RESTAURACIO I =
70 ATLAS DE VINAROS =
71.- GALAXIES
=
72.- GUIA NATURALEZA =
73.- EL COMERÇ NEU.. =
74.- OBRA POETICA
=
75.- LA RESTAURACIO II =
76.- GALAXIES
=
77.- LA RESTAURACIO II =
78.- LA PASTORA
=
79.- PASCUAL CUCALA =
80.- OBRA POETICA
=
81.- ATLAS DE VINAROS =
82.- LA RESTAURACIO III
83.- GALAXIES
=
84.- PASCUAL CUCALA =
85.- DE CAPS. SERVOL =
86.- OBRA POETICA
=
87.- PAOLO TEMPI
=
88.- DE CAPS. AL SERVOL =
89.- GALAXIES
=
90.- ATLAS DE VINAROS =
91.- LLOC VILA I CIUTAT
92.- OBRA POETICA
=
93.- LA PASTORA
=
94.- ENC.EN EL ADIOS =
95.- GALAXIES
=
96.- GUIA NATUR. COSTA =
97.- PAOLO TEMPI
=
98.- OBRA POETICA
=
99.- LLOC VILA I CIUTAT =
100.- GALAXIES
=

librería

ELS DIARIS
EDITORIAL
ANTINEA

NOMBRE PREMIADO
51- Lorena Rodríguez
52- Sonia Verge Royo
53- Eva Bueno Aulet
54- Josep Ma. Pla Royo
55- Fina Roca Brau
56- Jenny Ricart Obiol
57- Xantal Ortí Besalduch
58- Roc Usón Basols
59- Mariona Prades Costa
60- Inés Vidal Segarra
61- Teresa Falcó
62- Iluminada Cardona Gavaldà
63- Sonia Rodríguez
64- Iris Zaragozà García
65- Joana Arqués Gonell
66- M. Carmen Roca Serrano
67- Carmen Castel
68- Regina Prades Verge
69- Dorotea Gil
70- Eva Martorell Bueno
71- Jose m. Esteller Fuentes
72- Miriam Barrachina Peris
73- Martí Gandía Torres
74- Carlos Esteller Benet
75- Enrique Fernández Llauradó
76- Tina Pérez Salazar
77- Montserrat Morales
78- Marina Albalat
79- Vanessa García Plazas
80- Sabina Gomez Milan
81- Esther Pruñonosa Ribera
=82- M. Teresa Fibla Baila
83- Àngels Messeguer Despons
84- Irma Sales Beltrán
85- Elena Cortés Pérez
86- Sebastián Querol Antolí
87- Jose M. González Itarte
88- Olga Grau Esteller
89- Neus Falcó
90- Ignacio Chaler García
=91- M.Carmen Ripollès Sorribes
92- Constantino Cabanes Esbrí
93- Mario Uson
94- Tere Viñas
95- Hermini Fibla
96- Mònica Casals Garriga
97- Estefanía Mormeneo Díaz
98- Maria Contreras Ginés
99- Rebeca Querol Fibla
100- Yolanda Emilio
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Los ganadores pueden pasar a buscar su libro en la libreria Els Diaris, a partir del SÁBADO 11 de Mayo de 2019
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SOCIETAT

(Pa) Redes Sociales, la jornada d’art urbà més inclusiva

Vinaròs va viure dissabte passat una
singular jornada de participació ciutadana
inclusiva, especialment dirigida a pacients
amb discapacitats psíquiques i personal
de serveis socials i sanitaris, consistent
a decorar a manera de grafitis diverses
parets de la ciutat. La jornada estava
organitzada per les regidories de Cultura
i Política Social i Participació Ciutadana.
A la nova iniciativa se li va donar per títol (Pa)
Redes Sociales, i estava inclosa dins de Vinaròs
Art Urbà, coordinada durant tota la jornada
per Francisco López “Chile”. Va ser un dia
complet i molt especial amb la participació
dels usuaris del CRIS, pacients de la unitat
de salut mental de l'Hospital Comarcal
12

de Vinaròs, usuaris del Club de la Vida,
treballadors socials i personal sanitari. Tots ells
van realitzar pintures en parets entorn de la
plaça del Hort dels Escribano, a poca distància
d'on s'ha acabat aquests dies el tercer gran
mural que decora una façana de la ciutat.
A més de pintar-se un mural en parets exteriors
del CEIP Misericòrdia, també van participar
els membres del Club de la Vida que també
van fer un mural en la paret situada davant
el Centre Municipal de la Tercera Edat, amb la
col·laboració de joves artistes de grafitis.
L'edil en funcions de Política Social, Hugo
Romero, va destacar la gran participació d’una
jornada lúdica i social, “però sobretot inclusiva
on l'art del carrer i la música hip-hop han estat els

principals nexes d'unió”. Remarcava que era un
dia obert a tot el públic que així podia conèixer
millor aquestes expressions artístiques,
moltes vegades situades en un segon pla.
Una trentena d'artistes locals van intervenir
també realitzant grafitis, acompanyats per
música en directe amb l'actuació del discjòquei
Dj Fonki Cheff. Va haver-hi també un taller de
composició de lletres de rap que va oferir El
Chojin i fins i tot la presència del periodista i
presentador del programa de la 2 Ritme Urbà
Francisco Reyes. D'altra banda, també va
haver-hi un concurs de fotografia a través
de la xarxa Instagram on les persones que
penjaven les millors fotografies de la jornada
podien aconseguir un xec regalo de 100 euros.

SOCIETAT
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Presentació de Aloma Antolí, dama de la Coral Juvenil Sant Sebastià

Presentació de la dama de Gentsana, Ruth Pastor Sánchez
El pasado sábado día 4 de Mayo, en el club Nautic de Vinarós, tuvo lugar la presentación de la Dama
para las fiestas de Sant Joan i Sant Pere 2019 del Gimnás Gentsana RUTH PASTOR SANCHEZ. Un acto muy
emotivo donde la Dama saliente Alba Vidal y Dama infantil Anna Bas dedicaron unas bellas palabras de
agradecimiento a todos los presentes, y un precioso rótulo fotográfico para el gimnasio. Desde estas
líneas, también queremos agradecer la asistencia de Marc Albella por parte de la corporación Municipal,
así como la GRAN preparación de mesas, decorado y dulces que nos regaló la mama Dama entrante.

El passat Dissabte 4 de Maig va tenir lloc la presentació de la
Dama de la Unió Ciclista Vinaròs d'aquest any així com la de
les escoles de ciclisme.
Volem donar la benvinguda com a representant de l'entitat durant
les festes de Sant Joan i Sant Pere del 2019, a Carolina Roger Pau.
Esperem que disfrutes molt i que puguem acompanyar-te el millor
possible!
També, agrair la bona representació de Sandra Chiva com a última
dama representant de la entitat així com els consells que li va
donar a Carolina, que agafa el seu relleu.
Pel que fa a la base ciclista local, desitjar-vos que xaleu molt
d'aquest any i de les competicions que estan per venir.
També, agraïr a les families, a la junta directiva, a les entitats
col•laboradores i als socis, per fer-ho possible.

40è aniversari de la Penya Barça de Vinaròs

La Penya Barça de Vinaròs va celebrar el seu 40è aniversari, en una festa que va comptar amb la presencia d’autoritats locals i dels barcelonistes Calderé i Serna
13
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Els col·legis públics de Vinaròs celebren estos dies jornades de portes obertes de cara a les famílies dels xiquets i xiquetes que s'incorporan el pròxim curs

Confirmacions a l'església de Santa Magdalena
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Cap de setmana de “Feria i olé”

La pèrgola del passeig marítim es va convertir durant el passat cap de setmana en un petit recinte firal, obert a tot el públic, amb actuacions de música i menjar
típic andalús. I és que la Regidoria de Festes i l'Associació de Pubs van la nova oferta d'oci anomenada "Feria i Olé", inspirada en la Feria de Abril i gràcies a la
qual es va poder disfrutar de menjar típic, actuacions de flamenc, rumba i les tradicionals sevillanes.

La Coral Infantil Misericòrdia a Montserrat

El passat dia 1 de maig la Coral Infantil Misericòrdia del CEIP MISERICÒRDIA de Vinaròs, va passar el dia a Montserrat.
Fou un dia ple d’emocions. Vam pujar i baixar amb el tren cremallera, vam gaudir a primera fila, del concert que va oferir l’Escolania als nombrosos visitants que
hi havia en aquell dia tant festiu. També, per a completar el dia la Coral va oferir el seu propi concert a la mateixa església del Monestir.
En definitiva, una excursió coral plena d’experiències inoblidables.
15
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Amics de Vinaròs celebra la II Jornada
de l’Any Vinarossenc de la Pedra en Sec

Els passats dies 3 i 4 de maig va tindre lloc la II
Jornada de l’Any Vinarossenc de Pedra en Sec,
dedicada en esta ocasió a la “Tècnica de la Pedra
en Sec”. La xarrada va estar impartida per Ivana
Ponsoda, arquitecta per la Universitat Politècnica
de València. Ivana és una apassionada de la
rehabilitació i de l'arquitectura rural. Està fortament
lligada a les actuacions en els paisatges de la pedra
en sec, tant pels seus coneixements tècnics com
a arquitecta com des dels seus orígens, ja que és

nascuda a Vistabella del Maestrat, immillorable
entorn característic per les construccions de
pedra en sec, on ha participat activament amb
l'associació cultural Grèvol en l'inventariat i
reconstrucció d'aquests elements de pedra
en sec a la seua població. Professionalment a
partir de l'any 2007, ha rebut diversos encàrrecs
per a la reconstrucció d'elements i estudis de
la tècnica de pedra en sec així com treballs en
arquitectura tradicional. També ha dirigit i actuat

com a ponent en múltiples cursos de formació
per tota Espanya i ha treballat activament per
la difusió dels coneixements d'aquesta tècnica
tradicional. Aprofitant la sobrada experiència
de la ponent, va acompanyar a Javier Salom
en la visita guiada que es va fer el dissabte
per concloure esta segona jornada. Igual que
la primera, esta jornada compta amb l suport
de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de
Vinaròs.

El grup de teatre Les Mil i Una de l’Aula Municipal de Teatre de Vinaròs, dirigit per Toni Guillot, va oferir un recull de monòlegs a la seua de l’associació de les
Ames de Casa de Vinaròs, que es va omplir per l’ocasió.
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L'estrena en castellà de l'espectacle "Sabates noves" va ser tot un èxit
La companyia va rebre el passat
divendres 22 de febrer, el premi al
Millor Espectacle de Xicotet Format,
atorgat pel jurat de la 28 edició de la
Feria Europea de las Artes Escénicas
para Niños y Niñas-FETEN 2019, a
Xixón (Astúries).
La fira FETEN va programar 86
companyies nacionals i internacionals,
d'entre les 841 propostes presentades
i va aconseguir un rècord de públic
absolut, omplint les sales per sobre
del 95%.
Des de la seva creació, FETEN ha
arribat als més alts assoliments
artístics, oferint qualitat en les
propostes i una visió general dels
múltiples llenguatges amb els que
el teatre per a la infància treballa i
experimenta en l'actualitat: teatre
d'objectes, titelles, actors, circ, dansa,
gestual i teatre de carrer. Una cita
imprescindible per als professionals
del sector de les Arts Escèniques per
a la Infància a Espanya.
"Sabates noves" és un espectacle
recomanat per a xiquets i xiquetes a
partir de 3 anys i públic familiar, que
parla del creixement i les emocions

d'una manera poètica i senzilla.
Des de la companyia Tian Gombaul'Home Dibuixat, es vol fer esment
al treball d'equip que va dur a bon
port aquest muntatge. I és que,
gràcies a l'univers personal del
mateix Tian Gombau, el mestratge
de Jordi Palet i Puig (autor i
director), Isa Soto (escenògrafa) i
Òscar Roig (compositor), una petita
obra de teatre d'objectes ha estat
capaç d'emocionar tant als petits
espectadors de la Fira, com a la gent
gran (famílies i professionals).
En paraules de Tian Gombau: "Obtenir
un premi en aquest festival, atorgat
per un jurat format per professionals
del sector de les Arts Escèniques per a
xiquets i xiquetes, és un reconeixement
al nostre treball que torna a situar
al mapa teatral la nostra xicoteta
companyia. Quan reps la notícia, no
pots deixar de sorprendre’t i emocionarte al mateix temps. Sobretot, per ser la
segona vegada que el rebem. El nostre
muntatge més internacional, 'Pedra a
pedra', ja va obtenir el mateix guardó
l'any 2008 ".
Amb aquest premi, la companyia

Tian
Gombau-l'Home
Dibuixat
que ha realitzat més de 3.000
representacions en els escenaris de
45 països, suma un total de 21 premis
nacionals i internacionals.
Entre altres cites importants, "Sabates
noves" es presentarà a la 30a Mostra
d'Igualada-Fira de Teatre Infantil i
Juvenil, els dies 5, 6 i 7 d'abril; la 30a

edició de la Fira de Teatre de Titelles
de Lleida els dies 3, 4 i 5 de maig i,
a nivell internacional, el Festival
"Visiting Arlekin" de la ciutat d'Omsk
(Rússia-Sibèria) on s'estrenarà la
versió en anglès el proper mes de
setembre. França, Suïssa i Mèxic, són
altres de les cites per a la temporada
19/20.

Nova exposició dins de les jornades de memòria històrica, aquesta és a la
capella de Santa Victòria i està dedicada a recordar l'OJE i les activitats que es
feien per als jòvens.
El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el proper dia 24 de maig
a les 19.30h a la Fundació Caixa Vinaròs una conferència a càrrec de
Manuel Milián Mestre. La conferència, titulada “España en la tormenta
perfecta” versarà sobre temes de l’actualitat política del nostre país.
Manuel Milián Mestre, nascut al 1943 a Forcall, és llicenciat en
Geografía i Història per la Universitat de Barcelona. La seua carrera
professional s’ha centrat fonamentalment en el periodisme i en la
consultoria d’empreses, en la primera de la qual destaca la seua funció
com a fundador i directiu de El País i la col·laboració en altres diaris
com Las Provincias o La Vanguardia. És conegut també per la seua
trajectòria política, essent, entre altres càrrecs, diputat per Barcelona
al Congrés dels Diputats des del 1989 fins el 2000. Milián ha escrit
diverses obres sobre temes relacionats amb la política i amb la seua
comarca, com Morella y sus puertos (1967), Manuel Fraga Iribarne,
retrato en tres tiempos (1975) o Los Puentes Rotos (2016), entre altres.
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Dibuixem l'ermita de Vinaròs
El proper dissabte 18 de maig de 2019
dibuixarem a l'entorn de l'Ermita de
la Misericòrdia i de Sant Sebastià, un
dels llocs emblemàtics de Vinaròs.
Està situada al Puig de la Misericòrdia
amb molt bones vistes de l'entorn
(els Ports, el Montsià, Delta de l'Ebre,
Peñíscola...). L'ermita és un bonic edifici
típic del s. XVI, i ampliat al XVIII. També
hi ha les restes d'un poblat iber i una
sendera amb algunes oliveres milenàries.
Resumint, un lloc ideal per ser dibuixat!
Ens trobarem a la plaça del bar de
l'ermita a partir de les 10:30h i fins les
13:30h. Activitat gratuita, porteu el
vostre material de dibuix i animeu-vos a
gaudir del dibuix amb natros.

Concert de La Alianza a la plaça de Sant Antoni. E.Fonollosa
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Preparación de atunes para la subasta en lonja con sus pescadores

Buen inicio de la campaña tonyinera

Desde el comienzo de temporada de la pesca del atún rojo del Mediterráneo, las capturas son
excelentes. Esta semana el estado de la mar ha sido tranquilo. Se faenó bien en todas las modalidades.
Las extracciones fueron aceptables y variadas. Y las cotizaciones estables.

La pesca de arrastre operó a diario con normales desembarcos de pescados y mariscos, como cigala,
calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, gallo, rape, peluda, móllera, caracol, galeras, caballa,
jurel, pulpo roquero y blanco, raya, canana y morrallas.
El cerco sigue llevando peix blau. El lunes de madrugada aún quedaba mistral y no calaron. El martes,
entre seis traíñas pillaron 2.500 cajas de boquerón (8 Kg/caja). El miércoles siete llums atraparon 3.200
cajas de seitó y 200 Kg. de bacoreta. Y el jueves seis llevaron 1500 de "oro azul" y 100 de sardina. La
procedencia era; una de Vinaròs, tres de Castellón, dos de Burriana y una de Altea.
La flota de barquitas trasmalleras, cuatro calan las redes al langostino. Dos lo hacen a la sepia y mabre.
Una al lenguado y rombo. Una al pagel y corva. Y dos a la langosta, bogavante, cabracho, dentón y
brótola.
El palangrillo costero, una embarcación capturó con este arte de anzuelos dorada, pargo y sargo.
Y la pesca del atún con anzuelo en línea de mano está siendo muy buena. Hay días que se subastan
hasta 16 ejemplares con un peso medio de 60 Kg., siendo atrapados por dos o cuatro barquitas.

Ecos de ‘Mar’; Viajeros con transporte marítimo en España

El total de pasajeros que optaron por embarcarse en los puertos españoles en 2018 fue de 26.202.193,
un 4% mas que el 2017. De líneas regulares fueron 20.318.641. Y de cruceristas 5.883.552 en 4.384
barcos.
La mayoría de éste pasaje son viajes cortos de línea regular entre la península-norte de África y rutas
entre nuestras islas.
Nuestro país es la 2ª potencia europea de cruceristas, con una totalidad de 10.178.169, de los que el
90% escogieron el Mediterráneo e I. Canarias.
En España el 1º es el puerto de Barcelona con 4.493.646 pasajeros, de los que 3.041.963 eran cruceristas
con 829 buques y 1.451.683 en 3.389 ferris de línea regular.
El 2º es Baleares con varios puertos. Y el 3º las Islas Canarias también con unos cuantos puertos.
Castellón en éste pasado ejercicio siguió la tónica de 500 cruceristas en dos navíos.

Granader de cap blanc

Antany els pescadors utilitzaven l'excreció
luminiscent de l'òrgan que té el peix en el
ventre, per a empalustrar l'esquer de l'ham
i així els abadejos, mers, etc., veren millor
la carnada en les fosques profunditats i al
menjar s'enganxaren dels hams. En castellà
li diuen abambolo de bajura. Científicament
és Malacocphalus laevis. De l'orde dels
Gadiformes i de la família Macroúrids o també
dits cues de rata, esta espècie de granader
amb els típics caràcters primitius, té un cos
xaparro en la part anterior, el tronc s'estretix
cap a l'allargada cua punxeguda com un fuet.
Cap comprimid. Morro rom en punta amb
tubèrcul cònic. Boca ínfera, protàctil, molt
peculiar, amb dentició xicoteta i separada en
ambdós mandíbules, però la superior amb
dos files de dents. Petit barbilló al mentó.
Composició aletes; 1ªD 12/14, 2ªD 100, A 150,
V 7/8 i P 18. Sense cabal al confluir la dorsal
i anal. Les pelvianes en posició toràcica.
Línia lateral recta i marcada. Corporalment
recobert per escates ctenoides eriçades amb
espínules que li donen al peix un aspecte de
forro ras, que és aspre cap avant. En general
és de color gris groguenc amb el ventre, llavis
i cavitats branquials negroses, així com la D i
les altres aletes orlades de negre. Tot el front
i boca blanca. Ulls verds. Talla 1 m. El mascle
pot emetre xicotets grunyits a l'accionar
estirant els músculs de la seua bufeta gasosa.
Es reproduïx a la primavera. Ovípar. Habita
de 150 a 1.000 m de profunditat. S'alimenta
de peixets, gambetes i cefalòpodes que
detecta amb la seua bioluminiscencia. Les
barques a penes els pesquen. Carn oliosa de
poca qualitat. D’escàs valor comercial. Abans
s'utilitzava per a fer farina.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ESPÈCIES I MODALITATS DEL MES D’ABRIL DE L’ANY 2019 (I)
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)
959 Kg
Melva (Canutera)
2
Maira (Mare del lluç)
30
Escrita (Raya)
634
Besuc (Besugo)
753
Boga/Xucla(Bogue/Picarel) 2.394
Rallat (Bonito)
13
Caballa (Verdel)
499
Vetes (Cintas)
385
Congre (Congrio)
241
Gall (Pez de San Pedro)
66
Orà (Dorada)
464
Mussola (Escualo)
9
Móllera (Fanéca)
798
Gallineta (Cabracho)
128

Sorell (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova, Saltator)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Rom empetxinat(Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)

5.223
1.245
36
424
9
3
23
598
8.561
378
5.856
2.369
5
105
5.223
1.786

Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Llussara (Bacaladilla)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Gallo (Miseria)
Peix de rei (Pejerey)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)

487
8
99
209
45
3.513
12
250
114
22
93
103
20
26
33
14

Reig (Corvina)
2
Morruda (Sargo picudo)
4
Vidriá (Mojarra)
227
Rom (Rèmol, Rombo)
11
Móllera de fang(B. de fango)
57
_______
Total.............................
44.566
CRUSTACIS:
Cranc de bou (Cangrejo)
1.057
Escamarlà (Cigala)
35
Llagostí (Langostino)
54
Galera (Estomatoideo)
1.906
Llangosta (Langosta)
11
Gambes(Camarón,Quisquilla) 59
______

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

3.122

112
211
3.183
294
2.293
721
319
14
120
6
______
Total……………….……. 7.273
Total Arrossegament.......... 54.965
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entrevistes als candidats

Candidat | Esquerra Republicana Vinaròs

Agustí Romeu Sospedra

Què caracteritza la candidatura que encapçala?
Que tot i ser un grup divers en edats, personalitats i
provinença política existeix molt bona sintonia, moltes
ganes de fer coses i on l’opinió d’unes i altres pesa el
mateix.
I el programa electoral? Que no té cap proposta
estrident. Res que diguem que farem i que sigue
impossible de realitzar.
Com definiria la legislatura que ara acaba? Com una
legislatura massa aspra en el tò. Hem assistit a escenes
de plenari que han fet avergonyir a molta de la gent
del nostre poble. En quant a execució de projectes,
molt pobra. Quant a treball en equip per part del
govern la impressió és que s’ha actuat en defensa de
les parcel.·letes particulars i s’ha oblidat complir moltes
promeses de programa i finalment s’ha perdut de vista
en massa ocasions els veritables interessos de la gent.
I com creu que serà la pròxima? No ho sé. M’agradaria
que es deixaren de banda de banda les discussions
barroeres i en voler imposar a crits polítiques de partit
i dedicar més temps a parlar, consensuar i fer pensant
més en les persones que en els vots. I, evidentment,
conduïda per un govern d’esquerres.
Què considera que ha fet bé l’equip de govern
aquests últims quatre anys?
La meua resposta podria ser massa critica. Ja
s’encarreguen prou els seus membres en autoensabonar-se.
I quines creu que han estat les seues errades/
mancances o aspectes a millorar? Les coses que s’han
deixat sense fer. Les bandades i la manca de sintonia i de
claredat en les explicacions a la població en temes com
el repartiment del correu, l’inici de les obres del col·legi
Jaume I, la construcció de la piscina, en la construcció
del carril lúdic-esportiu, els compromisos adquirits en
les tant pregonades reunions veïnals i que no s’han
concretat, el pla d’emergència social i, especialment la
manca d’empenta en la potenciació de la participació
ciutadana com base que ha de ser de les grans decisions
que afecten al present i al futur de la gent i del poble.
A quins resultats electorals aspira el seu partit
en estes eleccions municipals? La gent d’Esquerra
Republicana-Acord Municipal aspirem sempre a millorar
per poder intentar, com mínim, millorar també la vida
de tota la gent que ens envolta. I com som realistes...
estaríem més que satisfets si poguérem obtenir dos
concejals com forma de poder treballar més des de dins
de l’Ajuntament.
En estes eleccions es presenten 8 candidatures. Està
disposat a tindre socis de govern la seua formació?
Si és així, amb quins partits? Mai podríem entrar en
un govern amb els partits de la dreta. Amb els altres
si ens assentem, parlem, consensuem polítiques a
desenvolupar i adquirim un compromís ferm de treball
en equip estarem al govern sense cap problema.
Quins seran els trets que definiran la seua acció de
govern? Els trets que defineixen el tarannà de la gent
d’esquerra, republicana i amb criteri de país. La justícia
social, la igualtat, el diàleg, la gent per davant de tot i
la defensa de la identitat del nostre poble. No volem un
Vinaròs sense identitat.
Si és alcalde, quina serà la seua primera decisió o la
més urgent? Penso que les urgències mai son bones.
Encara així hi ha dos o tres temes que no poden adormirse més i que seran una prioritat:
La primera decisió seria superar la emoció del fet i posarme a treballar (el meu equip i jo).
Els pressupostos de 2019 ja estan aprovats. Canviaria
d’ells alguna cosa en cas de governar?
Si. Si se pot canviaré la partida de 700.000€ que es pretén
destinar a un projecte que encara no hem entès ara. El
projecte del Centre d’inspiració turística comarcal al port
en un edifici que no és municipal i quina finalitat estem
intentant comprendre.
Quines son les prioritats que té Vinaròs en estos
moments?
Ni ha unes quantes que són evidents: El col·legi Jaume I i
el segon Centre de Salud per damunt de tot.
Recuperar, si es pot, el projecte de la piscina. Fer la
remodelació esperada de fa temps a la Cotxera de
Batet...Implementar el protocol d’actuació, des de
l’Ajuntament, en la problemàtica d’assistència social
integral, encarar (amb la col·laboració de les entitats
20

que s’hi dediquen) en els temes vinculats amb les
discapacitats i amb la violència de gènere....La revisió del
PGOU....
Què canviaria per millorar la relació en l’oposició i
rebaixar la tensió que hi ha en els últims anys en cas
de poder formar govern?
Ho he dit abans. La gent està farta de veure espectacles
penosos entre els polítics per allò del “ego” inflat.
En política se pot discrepar en els objectius que cada
grup tingue per a Vinaròs però, sense perdre de vista
les necessitats que se detecten en la població ( de
les persones o en dotacions de tot tipus, o inclús en
aspectes com el maltractament animal) hi ha que
platejar-se d’una vegada per totes que de la transacció
entre postures diferents sempre se trauen sortides
favorables per a tots.
Reestructuraria, crearia o eliminaria alguna
regidoria si governa?
La primera proposta que hem anunciat és, precisament,
la creació de la Regidoria de Platges i barrancs
(actualment gestionats des de Turisme i Medi Ambient).
En la regidoria de Cultura hauria que donar un pes
important a l’apartat de patrimoni.
La Igualtat i les discapacitats tenen, baix el nostre punt
de vista, suficient entitat com per donar caràcter de
regidoria.
Per àrees, quina serà la seua prioritat en:
Urbanisme: Intentar fer una revisió del PGOU i acabar
amb el desgavell actual provocat pel de 2001.
Obres i Serveis: Encara que és una regidoria de pes,
les necessitats del dia a dia són les que la gent detecta
més fàcilment i a les que per la seua urgència cal donar
prioritat.
Hisenda: Buscar la manera de socialitzar la carrega
fiscal que exerceix l’Ajuntament sobre els habitants de
Vinaròs.
Joventut: Pensem que els joves han de saber (que en
la seua majoria ho saben) organitzar-se i demanar allò
que els cal per la seua formació. L’Ajuntament ha de ser
el seu punt de recolzament, no qui els digue què poden
o no poden fer.
Indústria: Malauradament l’entramat industrial de
Vinaròs és feble. Entre tots, buscant solucions, haurem
de buscar mitjans per d’atraure noves estructures que
donen vigor a la possibilitat de creació de llocs de treball
i de riquesa.
Comerç: A Vinaròs per allò de la capitalitat comercial
de la comarca hi ha una gran proliferació de petits
comerços.. Hi ha molta oferta de comerç de proximitat,
però com afronta aquest comerç menut la presencia de
les grans superfícies? Si volem ajudar a que el nostre
comerç funcione haurem de parlar amb TOT el nostre
comerç.
Educació: Els grans trets i les grans directrius de
l’educació no depenen de l’Ajuntament. En aquest
aspecte un dels grans reptes està en poder crear un
sistema de reforç en educació per aquelles famílies que
no tenen mitjans econòmics perquè els seus fills tinguen
les mateixes oportunitats formatives que els qui s’ho
poden pagar.
Governació: Si això es tracta de parlar de la policia... tots
estarem d’acord en que hi ha que aconseguir la dotació
de plantilla adequada per una població com Vinaròs i les
seues necessitats per l’amplitud del terme municipal.
Personal: Fa molts anys que es parla de fer una Auditoria
dels llocs de treball de l’Ajuntament. Pot ser ha arribat
el moment de fer-la com una eina eficaç d’optimitzar
recursos humans i, també, econòmics. L’Ajuntament
ha d’anar més enllà del compliment estricte del 2%
d’empleats de plantilla pròpia amb discapacitats.
Participació Ciutadana: Entenem que ha de ser el pal
de paller on s’apuntale tota la gestió de l’Ajuntament. La
transversalitat de les diferents regidories i la permanent
detecció de necessitats de la població fan necessari
el total desenvolupament de les capacitats de relació
interna i externa de l’equip de govern. No pot ser la
safanòria que s’ensenya i no acaba de convertir-se en res.
Medi ambient: A més de la creació de la Regidoria de
Platges i Barrancs, hem d’avançar en la utilització de les
energies renovables començant per les dependències.
On es pugue hauríem de substituir els enjardinaments
de gespa per ornamentals autòctones amb la reducció
corresponent d’aigua de reg

Nom i cognoms: Agustí Romeu Sospedra
Edat: 52 anys
Estat Civil: Divorciat
Professió: Ferrer (pensionista per discapacitat)
Aficions: Llegir, la música i els fòssils

Agricultura: (Jo afegiria també pesca) Son dos àrees
deprimides. L’agricultura i la pesca, cada cop més, tenen
greus problemes de competència deslleial augurada
per la Unió Europea. En agricultura seria bo fomentar el
cultiu ecològic i propiciar on l’Ajuntament pugue (per
exemple al Mercat) el subministrament de productes
de proximitat. En el sector pesquer ens trobem amb el
problema, de difícil solució, de la forta reducció de la
flota local.
Benestar Social: És un camp on la iniciativa correspon
a la Generalitat que és qui indica a priori els programes.
No obstant això des de l’Ajuntament s’ha de fer quelcom
més que subvencionar l’activitat de determinades
associacions.
Accessibilitat: Hem d’acabar d’una per totes el que
sembla ser l’inacabable pla d’eliminació de barreres
arquitectòniques.
Cultura: Li devem. Hem de buscar el lloc per construir o
habilitar el “Espai Carles Santos”. Proposem, una vegada
més, convertir la Plaça de bous en un espai cultural
multidisciplinar. S’hauria de fer viable la recuperació
de tots aquells concursos que existien i hem perdut.
Necessitem implementar el pla de conservació del poc
Patrimoni Cultural que ens queda. Promocionem la
cultura, començant per la nostra llengua i defensem-la
front els atacs dels que continuen volent colonitzar-nos
. Defensarem convertir Vinaròs en ciutat anti-taurina. El
maltractament animal, per nosaltres NO ÉS CULTURA.
Turisme: Menys plans estratègics i més actuació directa.
Estem pel turisme familiar, que és compatible amb altres
coses a més de la gastronomia, com manifestacions
culturals al carrer i activitats adreçades a mostrar qui i
què som.
Esport: Creació de l’Escola Municipal d’Esports com
centre d’iniciació a la practica esportiva, buscant la
col·laboració dels club i entitats.
Buscar solució al tema inacabable, de la construcció de
la piscina.
Festes: Les festes són cosa de tot el poble i creiem
que s’ha de portar a tot el poble, Hi ha activitats que,
forçosament han d’estar centralitzades i n´hi ha d’altres
que poden anar rodant pels diferents indrets del poble.
Ocupació: Ens hem d’agafar com a un ferro bullent a
tots els plans de promoció d’ocupació que ens arriben
de fora, si convé copiant iniciatives que funcionen en
altres indrets sense tenir cap escrúpol per no ser massa
originals.
Noves tecnologies: En aquest apartat hem d’estar a les
proposicions dels tècnics. Nosaltres no ho som.
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Candidata | Partit de Vinaròs Independent

Mª Dolores Miralles Mir
Què caracteritza la candidatura que encapçala?
Una candidatura renovada, amb experiència, jove,
amb gent del poble, coneixedors del dia a dia
de la nostra ciutat. Una de les més preparades,
perquè en el decurs dels últims anys els ciutadans
són més exigents. Som un equip d’homes i dones
treballadors, compromesos, honestos, seriosos,
que no vivim de la política però que volem
dedicar una part del nostre temps lliure a millorar
la vida dels vinarossencs i vinarossenques.
Com definiria la legislatura que ara acaba?
L’instint controlador de l’alcalde, que ha exercit
sobre l’equip de govern i el sistema administratiu
de la institució, els han portat a cometre errors
importants. Una legislatura buida de projectes.
S’han perdut quatre anys.
I com creu que serà la próxima?
L’aparició de noves formacions i el desgast dels
partits fins ara hegemònics, fa molt difícil valorar
els propers resultats a nivell municipal. Són
unes eleccions que no tindran res a veure amb
els resultats del 28 d’abril. Jo crec que a nivell
municipal influeix molt al votar les persones que
encapçalen les llistes.
Què considera que ha fet bé l’equip de govern
aquests últims quatre anys?
Poca cosa, per no dir res. El incompliment de quasi
totes les promeses ha estat la norma general per
amagar la seua incompetència i la seua mancança
de gestió eficaç.
I quines creu que han estat les seues errades/
mancances o aspectes a millorar?
La mancança d’inversions, la no remunicipalització
de serveis.
Mancances en transparència i comunicació en
nombroses temes, on ens hem assabentat moltes
voltes pels mitjans de comunicació.
Una falta d’humilitat, per no reconèixer els seus
errors, i amagant les seues vergonyes darrere dels
treballadors de la casa.
A quins resultats electorals aspira el seu partit
en estes eleccions municipals?
Cal la presència del PVI. És absolutament
necessària la nostra presència per posar ordre
dins de tant desordre.
En estes eleccions es presenten 8 candidatures.
Està disposta a pactar la seua formació? Si es
així, amb quins partits?
No som excloents ni volem ser exclosos. Volem
participar i volem ser decisius. Per descomptat
donarem suport a les iniciatives semblants a les
nostres.
Tenim capacitat de diàleg, buscarem punts de
trobada pel benestar i desenvolupament de
Vinaròs, en definitiva garantirem la governabilitat
de l'Ajuntament de Vinaròs dins d'un clima de
normalitat i eficàcia.
Quins seran els trets que definiran la seua
acció de govern?

Serietat, honradesa i transparència.
Si és alcaldessa, quina serà la seua primera
decisió o la més urgent i prioritaria?
Sense dubte la reactivació industrial, impulsar
el comerç local per a què Vinaròs torne a ser un
referent a nivell de ciutat i comarca, potenciar els
serveis socials i engegar accions per a convertir
un Vinaròs més verd.
Els pressupostos del 2019 ja estan aprovats.
Canviaria d’ells alguna cosa en cas de governar?
Hi ha 40.000€ d’inversió per a fer de l’antiga
cooperativa
dels
pescadors
un
centre
d’interpretació turística, cal recordar que aquest
edifici està en un estat ruïnós i no es de Vinaròs,
no volem invertir a casa dels altres, els diners dels
Vinarossencs cal destinar-los en coses del poble.
Aquests pressupostos del 2019, son uns
pressupostos que no van comptar amb el suport
de cap partit de l’oposició, ni tampoc consens,
aleshores, intentarem acabar l’any amb aquests
comptes.
Quines són les tres prioritats que creu que té
Vinaròs en estos moments?
La dinamització de la indústria, en aquests
moments tenim 2170 parats a Vinaròs, i cal
reactivar-la.
Impulsar el comerç local, per aconseguir que
Vinaròs sigui un referent comarcal, perquè amb
el pas del temps esàá perdent la capitalitat de la
comarca.
Si sóc alcaldessa em comprometo a construir un
nou auditori a la pastilla situada entre l’avinguda
Jaume I i l’avinguda Tarragona, enfront de la
discoteca.
Impulsar les polítiques socials i mediambientals
per a aconseguir un Vinaròs més verd.
Què canviaria per millorar la relació en
l’oposició i rebaixar la tensió que hi ha en els
últims anys en cas de poder formar govern?
L’alcalde o alcaldessa, que presideix els plenaris,
no ha de tindre un caràcter dictatorial, és
l’encarregat de conduir el plenari, i ha de buscar
el consens i el diàleg amb l’oposició, i aquesta
legislatura no n’hem tingut.
Reestructurarà, crearà o eliminarà alguna
regidoria si governa? Quina/es?
Turisme i comerç no poden anar junts, perquè a
dia d’avui són dos pilars fonamentals de Vinaròs,
amb molta càrrega de treball.
Indústria i noves tecnologies han d’anar de la
mà, perquè en aquest món globalitzat, no es pot
entendre un sector sense l’altre.
Per àrees, quina serà la seua prioritat en:
Urbanisme: Revisió de la normativa vigent per a
facilitar l’obertura de nous locals.
Obres i Serveis : Instar a la Generalitat el segellat
de l’abocador municipal, la construcció del 2º
Centre de Salut.
Hisenda: Estudiar de recuperar la gestió integral
del Servei municipal de Recaudació, eliminant

Nom: Mª Dolores Miralles Mir
Edat: 61 anys
Estat civil: Casada
Professió: Professora de Secundària
Aficions: Viatjar, llegir i anar a la platja.

el paper de mediador actualment desenvolupat
per la Diputació de Castelló, per aconseguir amb
aquesta mesura la racionalització i optimització
dels nostres servicis.
Governació: Crear una bona sintonia amb els
funcionaris de l’ajuntament i amb la Policia Local.
Joventut: Crear de veritat el Consell de la
Joventut.
Indústria: Engegar el polígon industrial.
Comerç: Potenciar el xicotet comerç. Recuperar
de veritat la mitja hora gratuïta dels aparcaments
de la zona blava.
Educació: Reclamar a la Generalitat la construcció
del Jaume I, l'ampliació de l’Institut José Vilaplana.
Mediambiental: Crear el Consell de Medi
ambient.
Benestar Social: Potenciar el voluntariat solidari.
Accessibilitat: Continuar amb la mateixa
dinàmica de treball.
Cultura: Recuperar la Torreta dels Moros, crear
un centre d’interpretació arqueològic.
Turisme: Crear el Consell de Turisme.
Festes: Serveis d'autobusos interpoblacional,
adequació i optimització de la plaça de bous, i
diversificar l'oci durant tot l’any.
Ocupació: Engegar programes de treball per a
persones majors de 40 anys i per a joves.
Esports: continuar la ciutat esportiva
Noves tecnologies: fer arribar la fibra òptica a
tots els polígons industrials i treballar per què
arribe a les costes nord i sud. Intentar arribar a
tothom, visque on visque.
Agricultura: Regular els horts solidaris. En pesca,
treballar per acabar la remodelació del port, tal
com es va quedar en la plataforma 'Salvem el
nostre port', quan tot va estar consensuat per tots.
Falta que compleixi Ports.
21
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Candidat | Esquerra Unida

Manuel Villalta Carreguí
Què caracteritza la candidatura que
encapçala?
És una candidatura formada per dones i homes
de vàries edats, condició social i laboral vinculats
i coneixedors dels problemes i macances del
poble, amb l’objectiu de treballar per Vinaròs i
per la defensa de la classe obrera
I el programa electoral?
El programa electoral es un programa fet i
pensat amb les nesesitats i mancances que
patix Vinaròs, sempre tenint present les
prioritats de les persones.
Com definiria la legislatura que ara acaba?
La legislatura que ara acaba va començar
com una legislatura il·lusionant, però en
el transcurs de la mateixa no ha assolit els
objectius promesos.
I com creu que serà la pròxima?
Es presenta imprevisible. Son 8 les candidatures
que es presenten amb ideologies i maneres d’
actuar diferents. Esquerra Unida l’ afrontarà
amb ganes i il·lusió.
Què considera que ha fet bé l’equip de
govern aquests ultims quatre anys?
Els presupostos participatius i les reunions
veinals.
I quines creu que han estat les seues
errades/mancances o aspectes a millorar?
La principal errada és el no haber complit
el que es va prometre. Ha faltat implicació,
claredat i transparència entre l’Ajuntament i el
poble. Cal tindre clar que l’Ajuntament està al
servici del poble i no al revés. A Vinaròs hi ha
molts temes ha millorar en sanitat,cultura,infr
aestructures, laborals, turisme i altres. S’ha de
lluitar molt per millorar-los, i això no ha passat.
A quins resultats electorals aspira el seu
partit en estes eleccions municipals?
Aspirem a tindre un resultat per poder
governar i donar-li eixe canvi fonamental i
necessari que el poble de Vinaròs vol.
En estes eleccions es presenten 10
candidatures. Està disposat a tindre socis
de govern la seua formació? Si és així, amb
quins partits?
Esquerra Unida està disposta a pactar amb els
partits d’esquerres progressistes que el seu
objectiu siga en benefici del poble.
Quins seran els trets que definiran la seua
acció de govern?
Ser l’alcalde de tot el poble de Vinaròs. Ser un
alcalde veritablement accessible per a tots
sense cap tipus de condició.
Si és alcalde, quina serà la seua primera
decisió o la més urgent?
22

Reunió amb tots els que d’una o altra
manera donen vida al poble. Per intercanviar
opinions i propostes per buscar soluccións als
problemes, per millorar la qualitat de vida de
la gent i millorar la categoria del poble.
Els pressupostos del 2019 ja estan aprovats.
Canviaria d’ells alguna cosa en cas de
governar?
És cert que els pressupostos del 2019 ja estan
aprovats i difícilment es podria canviar-los.
Per als pròxims caldria millorar la manera de
confeccionar-los. Tenint en compte que els
diners dels pressupostos són diners del poble,
i és el poble el que ha de decidir com gastar-se
els seus diners.
Quines són les tres prioritats que creu que
té Vinaròs en estos moments?
Municipalitzar servicis privats municipals per
a la creació de llocs de treball. Construcció
d’infraestructures necessàries com la piscina
municipal, un auditori en condicions, un bon
servici de transport tant local com de país.
La millora de l’accés a Vinaròs per carretera,
l’acondicionament de la N-340a per dins del
poble, i el Port marítim, entre altres.
Què canviaria per millorar la relació en
l’oposició i rebaixar la tensió que hi ha
en els ultims anys en cas de poder formar
govern?
Trobar els punts d’ encontre i buscar les coses
que ens uneixen. Fer que treballe la oposició
pel poble donant-li la claredat i transparència
que corresponga en cada tema. Que es
prioritze el diàleg, la educació i el enteniment
entre tots. Que es tinga en compte que tots
els regidors, estiguen en la oposició o en el
govern son representants del poble, de tot el
poble. Que se tinga prioritat en els temes locals
als del partit. Amb el compliment d’ aquestes
propostes s’acabaria la tensió que ha existit
en els últims anys i es faria un Ajuntament
governable i beneficiós per al poble.
Reestructurarà, crearà o eliminarà alguna
regidoria si governa? Quina/es?
Reestructuraria Urbanisme, Hisenda, Noves
Tecnologies, Festes, Indúsria, Comerç i
Governació.
Per àrees, quina será la seua prioritat en:
Urbanisme: Renovació del Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU)
Obres i serveis: Reparació de carrers
Hisenda: Més transparència
Joventut: Un bon funcionament del Consell de
Joventut

Nom i cognoms: Manuel Villalta Carreguí
Edat: 70
Estat civil: Divorciat
Professió: Estic jubilat
Aficions: esport i lectura

Indústria: Facilitar la creació d’empreses
Comerç: Promoció adequada
Educació: Millorar alguns serveis
Governació: Més diàleg i millora de les
instal·lacions
Personal: Previndre els mitjans necessaris
Participació ciutadana: Fer que funcione
adequadament
Mediambient: Control adequat
Agricultura: Incentivar-la tot lo possible
Benestar Social: Millorar alguns temes
Accessibilitat: Millorar-la en els llocs pendents
Cultura: Facilitar els mitjans per potenciar-la
Turisme: Millorar i promocionar-lo
adequadament
Esport: Utilitzar les instalacions esportives
també en festius
Festes: Canvi radical de les mateixes
Ocupació: Fer tot el possible per crear llocs de
treball
Noves tecnologies: Continuar millorant-les
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Candidat | Ciudadanos

Manuel Herrera Bujeiro
¿Qué caracteriza la candidatura que encabeza?
Somos un grupo de personas provenientes de
la sociedad civil con ganas de aportar frescura y
un cambio profundo a la forma de hacer política
tradicional. No tenemos mochilas y cuentas
pendientes como el bipartidismo, sólo queremos
aportar,sumar y dejarnos de la actual política de
reproches. La política debe ser exclusivamente
para mejorar la vida de nuestros vecinos,lo demás
sobra,miramos al futuro con optimismo.
¿Y el programa electoral?
Nuestro programa se basa en dos pilares
fundamentales
que
están
directamente
relacionados. Todos los datos muestran una
preocupante situación: el riesgo de exclusión
social: lideres en paro,renta media,nivel de
industrialización,y un largo etc
Es por ello que nuestro programa se basa en
dinamizar la economía,en ayudar a todo aquello
que pueda generar riqueza,generar puestos
de trabajo.Vinaròs tiene que preguntarse hacia
donde se dirige y de qué va a vivir,tiene que tener
un proyecto de futuro,una hoja de ruta clara y
ambiciosa.
El segundo pilar fundamental es el social,como
podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos. Lo más urgente ayudar a todas
las personas más afectadas por estos últimos años
de crisis económica y que están en una situación
crítica,al borde de la exclusión social,después
cuidarnos de nuestros jóvenes para que puedan
realizar su proyecto de vida en nuestro pueblo,
cosa difícil a día de hoy ,por la decadencia que
sufrimos,también debemos cuidarnos de nuestras
personas mayores para que tengan todos los
servicios adecuados a sus necesidades y por último
cuidar de todos nuestros vecinos con necesidades
especiales
¿Cómo definiría la legislatura que acaba?
Decepcionante
¿Y cómo cree que será la próxima?
Desde CS estamos convencidos que muy
diferente,apostamos por un cambio de rumbo
que permitirá recuperar la senda correcta,desde
nuestro proyecto centrado,abierto y moderno.
¿Qué considera que ha hecho bien el equipo de
gobierno de estos últimos cuatro años?
Cosas muy puntuales, nos gusta la mejora de la
feria agricola”Agromoció”, también el cambio de
ubicación de las fiestas de san Juan y san Pedro
¿Y cuáles cree que han sido sus errores o
aspectos a mejorar?
No tener una hoja de ruta,como ha demostrado
tener que realizar al final de la legislatura planes
y más planes para ver por donde tiraban,que se
han convertido en promesas electorales,pero nada
más.La prueba más clara de su fracaso es no poder
mostrarnos a la ciudadanía resultados tangibles
de su gestión y fiarlo todo a una nueva legislatura
donde entonces sí .según ellos darían resultados.Y
nosotros desde CS nos preguntamos porqué ahora
sí ,nos tenemos que creer sus falsas promesas.
¿A qué resultados electorales aspira su partido
en estas elecciones?
Como deportista que soy, aspiramos al
máximo,siempre desde el respeto a todas las
opciones alternativas a la nuestra. Creo firmemente
en que nuestros vecinos apostarán por nuestro
proyecto de futuro, liberal, moderno y realizado de

forma moderada.
En estas elecciones se presentan 8 candidaturas.
¿Está dispuesto a tener socios de gobierno su
formación?. Si es así, ¿con qué partidos?
Afortunadamente las mayorías se fueron para no
volver ,aunque el bipartidismo todavía no lo haya
asimilado. Nosotros solo descartamos acuerdos
con populistas y nacionalistas.
¿Cuáles serán las características que definirán
su acción de gobierno?
Una acción de gobierno por y para las
personas,medidas para mejorar la calidad de vida.
Fomentar la economía,el empleo. Poner una
alfombra roja a todos los emprendedores,a toda
la inversión que pueda venir desde la iniciativa
privada,buscar colaboración entra el ente público
y la iniciativa privada.
Mejorar el aspecto urbanístico,ampliando las zonas
verdes,el alumbrado público y otras propuestas
que en breve daremos a conocer a la opinión
pública y que mejorarán exponencialmente
nuestra calidad de vida.
Si es alcalde, ¿cuál será su primera decisión o la
más urgente?
Debido a la grave situación de nuestros sectores
productivos,y partiendo de la base que no
existen milagros para solucionar ipso-facto años
de políticas erróneas, aplicariamos decisiones
sectoriales individualizadas en aras de modificar
un rumbo del todo equivocado. El ayuntamiento
estará apoyando mano con mano a todos y
cada uno de los sectores productivos,son parte
fundamental en nuestro futuro y así se lo haremos
notar.
El presupuesto 2019 ya está aprobado.
¿Cambiaría aun así alguna cosa en caso de
gobernar?
Debido a las fechas será muy complejo su
modificación, pero priorizaremos en todo lo que
tenga que ver con políticas sociales .
¿Cuáles son las tres prioridades que cree que
tiene Vinaròs en este momento?
La económica:pesca,agricultura,industria,comerc
io y turismo está muy por debajo del lugar que les
pertoca.
La social:debido a la anterior,tenemos muchas
personas en situaciones muy delicadas y debemos
aportarles posiblidades reales de tener una vida
mejor.
La política:son ya demasiados años de vieja
política, de reproches y luchas de poder.
Unido a la falta de liderazgo y proyecto que están
afectando muy negativamente a nuestro porvenir.
¿Qué cambiaria para mejorar la relación con
la oposición y rebajar la tensión que hay en
los últimos años en caso de poder formar
gobierno?
Mientras esté el bipartidismo lo veo imposible,es
su forma de hacer política.
Solo desde partidos moderados y con facilidad de
diálogo se puede modificar la vieja forma del y tú
más.
¿Reestructurará, creará o eliminará alguna
concejalía si gobierna?
Al ser una respuesta importante y carecer del
espacio para contestarla ,solo decir que apostamos
por la transparencia real y efectiva.

Nombre y apellidos: Manuel Herrera Bujeiro
Edad: 48
Estado civil: Casado
Profesión: Gestor inmobiliario
Aficiones: Lo más importante en mi vida es mi
familia. Me encantan los animales y practicar
deporte siempre que tengo tiempo,y si lo
hago al aire libre disfrutando de la naturaleza
mucho mejor. También me apasiona viajar y
conocer nuevas culturas.
Por áreas, cuál será su prioridad en:
Urbanismo: Zonas verdes
Obres i serveis: mantenimiento del asfaltado
habitual y no sólo en elecciones
Hacienda: ejecutar el presupuesto y reducir deuda
Juventud: sector vital, son el futuro y tenemos la
obligación de darles todas las oportunidades
Industria: Estamos muy por debajo del nivel de
actividad provincial y es un sector estratégico
Comercio: muy relacionado con otros sectores y
con un gran potencial por desarrollar
Educación: Estamos con barracones y con un
déficit notable en inversiones
Gobernación: debe mejorar totalmente su
transparencia
Personal:Fundamental su motivación y su
implicación en un proyecto común,especialmente
grave la situación de desencuentro con nuestro
cuerpo de Policía
Participación ciutadana: hacerla real y no de
boquilla
Mediombiente: Potenciar Sol de Riu , la ermita y
Aiguaoliva
Agricultura: Apoyar un sector muy abandonado a
su suerte
Bienestar Social: Elaborar el plan de emergencia
social
Accessibilidad: convertir 100% accesible nuestro
municipio si de verdad queremos una sociedad
inclusiva
Cultura: Apostar por invertir en ella, carecemos de
un museo o auditorio
Turismo: Pilar fundamental, una de nuestras
grandes
apuestas,
buscar
colaboraciones
supramunicipales, como por ejemplo Peñíscola.
Deporte: Potenciar rutas verdes y fomentar
competiciones deportivas
Fiestas: Ponerlas en valor y unirlas a nuestra oferta
turística
Empleo:
Fundamental
para
nuestro
porvenir,desarrollar políticas de empleo desde el
VINALAB
Nuevas tecnologías: Aplicarlas para mejorar la
calidad de vida y aumentar la productividad.
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La Festa de l’Esport Vinarossenc
Vinaròs va premiar divendres
passat a la nit als seus esportistes
en la Festa de l'esport Vinarossenc,
que organitza el Consell Municipal
d'Esports amb caràcter bianual.
L'esdeveniment, presentat per
Txema Grau, es va iniciar amb
un reconeixement pòstum a
la figura d’Antonio Figueredo,
medalla d'or de la ciutat en
2004 i nedador que al llarg de la
seva vida va competir en moltes
ciutats del món, i va ensenyar
a nedar a molts vinarossencs.
Quant als premis, el millor
esdeveniment esportiu va ser
el XXIX Triatló de Vinaròs, el
premi al millor tècnic va ser per a
Andrea Cabré Carceller, del Club
Esportiu Vinaròs, el guardó al
millor esportista promesa va ser
per a Daniela Muñoz Buceta, del
Club Natació Vinaròs i el millor
esportista absolut David León
Arán del Club Natació Vinaròs.
D'altra banda, la millor entitat
de promoció esportiva va ser el
Club Natació Vinaròs, i el millor
equip promesa l'aleví de relleus
del Club Natació Vinaròs. El millor
equip absolut va ser escollit l'equip
femení absolut d'atletisme del
Club Esportiu Vinaròs i la distinció
a l'esport vinarossenc va ser per
a Esther Santos Ortega, del Club
Bamesad, com a persona vinculada
sempre amb l'esport, en primer
lloc com a jugadora de básquet
i després com a responsable del
Club Bamesad que promociona
l'esport adaptat. Els premis els van
lliurar la regidora d’Esports Begoña
López i l’alcalde Enric Pla.

Reconeixement a Antonio Figueredo

Millor tècnic: Andrea Cabré

Millor entitat de promoció esportiva: Club Natació Vinaròs
24

Distinció a l'esport vinarossenc: Esther Santos Ortega

Millor esportista: Daniela Muñoz Buceta

Millor esportista absolut: David León

11 maig de 2019

ESPORTS

Millor equip absolut: l'equip femení absolut d'atletisme del Club Esportiu Vinaròs

Millor equip promesa: l'aleví de relleus del Club
Natació Vinaròs

Patrocinadors de les entitats esportives

Millor esdeveniment esportiu: XXIX Triatló de Vinaròs

David Guimerà, campeón del Mundo de Aquabike 25-29.

El triatleta del Club Triatló Davima David Guimerà
llegaba a Pontevedra con la sensación del
trabajo bien hecho y lo pudo demostrar en
carrera. Pese a que la natación se recortó de
3.000m a 1.500m por la baja temperatura del
agua (estaba a 14º y la temperatura ambiente
era de 9º) consiguió salir en puestos de cabeza
para afrontar los 108Km de sector de ciclismo,
pero un mal planteamiento de carrera a la hora

de regular los esfuerzos hizo que empezara
demasiado fuerte la primera vuelta y le
penalizó en la última vuelta. Finalmente llego
a meta con un tiempo de 3:37:02 finalizando
en 1º lugar de su grupo de edad 25-29 y 3ª de
la general (recordamos que en el Aquabike no
hay categoría Élite).
Dar gracias a todos los que le apoyan
diariamente (familia, #FansTriGuime, amigos,

compañeros de club…), a los patrocinadores
(ZtHotels, Grupo Gil Comes, Davima, Restaurant
Les Capsades, Farmateca, Nutriestudio, Keepgoing,
Slida y ULB) que sin ellos no sería posible y a Jordi
Pascual por sacarle un rendimiento que ningún
entrenador había podido sacarle.
David ya tiene la cabeza en el principal objetivo
de la temporada, el Ironman 70.3 de Calella del
próximo 19 de mayo. Le deseamos mucha suerte.
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Control Benicarló
El passat dimecres 1 de Maig, atletes del Club
Esportiu Vinaròs- Facsa Aigües de Vinaròs van
gaudir d'un bon dia de competició en la pista
d'atletisme de Benicarló.
Els més petits van aconseguir guanyar la cursa dels
relleus, tant en categoria sub-8 com en categoria
sub-10. En el relleu sub8 han participat Pau Segura,
Maria Catalán, Iago Merchan i Jaume Marquez i
en el relleu sub10; Gerard Muñoz, Hugo Mones,
Inés Castejon i Pablo Ribera. Tots ells també van
participrt en el llançament de pilota i en la cursa
de 50m. tanques.
Els sub12 van participar en els 60m.llisos, al salt de
llargada i també han fet equip en el relleu 4x200.
Ells van ser: Andreu Marquez Biel vericat, Ruben
Miralles, Leire Macias, Mariel Adell, Laura Catalán
i Júlia Mateu.
En categoria sub14 van participar Marta Buch i
Marta Zaragoza que van fer els 220m tanques i
el salt d'alçada. Aya Ameskour va participar en
els 1000m llisos i els 220m tanques. En categoria

masculina Adam Rios, Adam Mestre i Joan Ribera
van participar en el salt d'alçada i el llançament de
martell. Mentre que Alex Segura també va frt els
1000m.llisos.
I els sub16 que van participar van ser Joan Torres i
Alexandre Chaler en els 1000m llisos i salt d'alçada.

10K BENICARLÓ
El passat dissabte 27 d'Abril Emilio Querol va
participar en el 10k de Benicarló on va aconseguir
un molt bon resultat finalitzant en 29ª posició amb
un temps de 39:34

GALA DE L’ESPORT A VINARÒS EL CONJUNT FEMENÍ DEL CE VINARÒS-AIGÜES DE VINARÒS, MILLOR EQUIP ESPORTIU DE VINARÒS.
La vesprada del divendres 3 de maig, al Pabelló
d’Esports va tenir lloc un dels esdeveniments
esportius més esperats pels esportistes, tècnics
i aficionats de Vinaròs; l’Ajuntament de la
nostra localitat, a través del Consell Municipal
d’Esports va organitzar la Gala de l’Esport, que
manté el format de les darreres convocatòries,
és a dir, celebració cada dos anys i al pabelló
municipal, obert no només als nominats, sinó
convidant també a tots els que vulguen assistirhi. D’aquesta manera la Gala adopta un caire
més informal que en passades èpoques, i es
va desenvolupar de forma àgil, entretinguda,
i en una durada d’aproximadament una hora –
potser una mica massa curta i tot-, es van poder
fer els parlaments, la projecció de vídeos, les
premiacions i fins i tot alguna sorpressa més.
Un cop fetes les presentacions, es va procedir a

l’entrega de premis; en aquesta ocasió, de tots
els esportistes representants de les entitats, es
van seleccionar tres, i mitjançant un vídeo es
presentaven als assistents; la primera alegria per
al nostre club, va ser amb el lloc de finalista de
Guille Carvajal, saltador de perxa i que defenia
els colors del CEVinaròs-Aigües de Vinaròs en
la categoria de millor esportista de la ciutat.
Després d’uns segons d’emoció, el guardó
finalment va ser per al nadador David Leon,
que d’aquesta manera rebia el premi que en la
passada edició va ser per a la nostra atleta, Carla
Masip.
A continuació es premiava al millor entrenador/a,
i el guardó va caure en mans d’Andrea Cabré,
entrenadora dels grups dels més menuts de la
nostra Escola d’atletisme, amb la consequent
joia entre les bancades dels nostres atletes. I amb

això vam arribar al moment més esperat de la nit,
la premiació del millor equip esportiu, i l’alegria
es va desfermar quan el nom de la nostra entitat,
gràcies a l’equip femení del CEVinaròs-Aigües de
Vinaròs, va rebre el reconeixement com a millor
equip de Vinaròs; un premi que reconeix el
treball, la constància i la il.lusió de tots i totes els
que diàriament ens esforcem per fer més gran el
nostre club, així com el del nostre patrocinador,
Aigües de Vinaròs, gràcies al qual podem tirar
endavant bona part dels nostres projectes.
Finalment, a la Gala de l’Esport encara va haverhi temps per retre un sentit homenatge a
l’històric nadador Antoni Figuerdo, que va morir
fa uns mesos; va ser un moment emotiu per a
tots els assistents. Posteriorment, la festa va
continuar amb un refrigeri i per als més valents,
la festa es va allargar durant bona part de la nit.

Karting Club Vinaròs
El pasado Domingo 5 el Karting Club Vinaròs acudió con cuatro pilotos a la segunda prueba
del CKGV que se disputaba en el Fast Circuit Valencia de Cheste.
En las cronos; en 125cc estuvo muy apretada consiguiendo nuestro piloto local RAUL
ROIG el segundo puesto. El benicarlando MOISES RUIZ obtendría el séptimo puesto. En la
categoría 125cc DD2, DANI CARMONA tras un toque en las primeras vueltas se quedaría en
el cuarto cajón. Y SALVA TERRA saldrá de la quinceava posición.
En la carreras; en 125cc RAUL ROIG arrollador e imparable como siempre obtendría la
victoria en ambas. MOI cada vez más cerca del podio, consiguiendo el sexto y cuarto puesto.
En 125cc DD2, DANI CARMONA desde principio a fin le falto una décima para conseguir la
victoria, segundo puesto en ambas muy bien luchadas. Y por último, a SALVA le pudo la
fatiga, obteniendo el decimosexto y decimotercer puestos respectivamente.
Nos vemos en CHIVA el próximo 26 de Mayo para celebrar en tercer encuentro del
campeonato valenciano.

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/
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Vinaròs dona l'enhorabona als esportistes pels
grans resultats obtinguts aquesta temporada
Els atletes han aconseguit dur el nom de la ciutat fins al més dalt del podi gràcies al seu gran
esforç i dedicació.
L'Ajuntament i el Consell Municipal d'Esports volen
donar la seua més sincera enhorabona als atletes
vinarossencs que aquesta temporada han obtingut
uns resultats destacats. En concret es tracta dels
esportistes David Guimerà, Sebastián Quixal i
Guillem Segura, que han aconseguit arribar fins al
més amunt del podi.
Guimerà s'ha proclamat Campió del Món
d'Aquabike, en la màxima categoria de 25-29 anys,
en la competició que s'ha celebrat aquest cap
de setmana a Pontevedra. Amb un temps total
de 3:37:02 ha finalitzat primer en la seua franja
d'edat i tercer en la general, mostrant així la gran
preparació que ha realitzat al llarg de la temporada.
Per la seua banda, Quixal s'ha proclamat Campió
d'Espanya en la Duatló que es va disputar el passat
mes d'abril a Sòria. El vinarossenc va realitzar una
magnífica competició aconseguint la medalla

d'or dintre de la seua categoria, duent el nom de
Vinaròs fins al més alt.
Per últim, el jove Segura ha completat la seua
segona participació en la Copa d'Europa de Triatló
disputada a Quarteira, Portugal. El jove esportista
va tenir una destacada actuació aconseguint una

merescuda 45a posició a la classificació general
en una de les competicions més exigents de la
temporada. Des de l'Ajuntament i el Consell
Municipal d'Esports reiteren la seua enhorabona
a Guimerà, Quixal i Segura pels bons resultats
aconseguits.

Tots ho van fer molt be i destacarem les marques
aconseguides de :
Els 18.03 d' Andreu i els 18.23 de Santi en els 1.500 mtrs
Els 10.07 de Daniela i 10.38 de Julia en els 800 mtrs
Els 5.46 de Joan M. i 6.17 de Sara en els 400 mtrs
Els 2.44 d' Andreu, 2.57 de Chava, 3.11
de Dino i 3.15 de Ivan en 200 braça
Els 2.50 de Daniela ,3.08 de Lluna, 3.20 de
Gemma ivels 3.21 d' Ariana en 200 braça.

També destacar : la quarta possició en els relleus benjamí de 4x100 lliures en l´equip
format per Sara, Héctor, Sofia i Joan.
En relleus alevins de 4x100 estils mixte : la primera possició per a l' equip format per Andreu, Daniela, Gerard i Mar en 4.48.52 i la
tercera possició per a l' equip format per
Arancha, Chava, Lluna i Santi en 5.08.31
Enhorabona a tots els nadadors per aquestes jornades !!!

VII Jornada Promeses

Els dies 4 i 5 de maig va tindre lloc a la Piscina Provincial de Castelló la VII jornada de lliga de promeses.
Unes jornades en les que els nadadors s' enfrontaven a unes de les proves més dures : 1.500 mtrs lliures , 800 mtrs lliures i 200 mtrs braça per a la categoría aleví i 400 mtrs lliures per a la categoría benjamí.
Els nadadors del CN Vinaròs van ser : Andreu,
Chava, Santi, Iker, Gerard, Dylan, Ivan, David,
Dino, Franc, Daniela, Julia, Ona, Lluna, Mar, Gemma, Ariana, Arancha, Sara, Vera, Joan M. , Damian, Pau, Hector, Zoe, Sara, Sofia , Agnes i Laia.

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

consulta@dermatologiaestela.com
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Viatge Fi de Curs a

Vall de Boí, Taüll, Vielha
31 de Maig


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

1 de Juny
 Pujada amb taxis tot terreny cap a Planell d’Aigüestortes.
 Dinar a Boí al restaurant Fondevila:
1r plat: Escudella Catalana
2n plat: Vedella estofada en bolets
Postre: Crema Catalana
Pa, Aigua, Vi i café.
 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

Preu socis: 146€
Preu general: 150€
Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià a partir del 2 de maig a les 17h.
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.

Epaactua

Xarrada:

Actuacions de dansa oriental,
sevillanes, ball de saló, ball de singles,
guitarra, cant, batukepa i zumba
Entrega de premis del concurs de
fotografia

Dimart

s

En finalitzar sopar autogestionat

21 de
maig
19.30

EpaFest

h

Audito
Munici ri
pal

La teua escola d'idiomes
a Vinaròs, Benicarló i
Morella
30 de maig, 18h
Sala d’actes de
la Biblioteca
Municipal

Consell
Municipal
d’FPA
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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
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Antic col·legi Sant Sebastià

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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5 ”Censo de aves reproductores de España11 maig de 2019
SACRE”. Empiezan las salidas para colaborar en este censo

nacional organizado por SEO BirdLife. Visitaremos diversos
municipios como Xert, Traiguera, Sant Mateu y Cervera para
sondear el estado de las especies reproductoras. Ya sabéis, veremos
y escucharemos a multitud de aves. Más información: 610604180

6

1
y Actividades
7…”Censo planificadas
de rapaces

nocturnas
MAYO
2019
(NOCTUA)”. Una
año más
censaremos las poblaciones de

búhos, https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/
lechuzas y mochuelos de Vinaròs, Sant Jordi,
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html
Traiguera
y Càlig. Coordinación: 677310173
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html

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

planificadas
2
12
y Actividades
18 ”Anillamiento
científico
de aves”
4
“Censo RAM desde el puerto de Peñíscola”
Nuevas salidas para estudiar y marcar aves silvestres en fincas

MAYO
De 7,30 en
a 10,30
el faro de 2019
Levante
del (cerca
puerto de
delaPeñíscola
privadas
Vinaròsh.,(Soterranyes)
y Peñíscola
Sierra de
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/
(Castellón),
acogerá una nueva sesión del censo de aves y
Irta). Estamos en época migratoria y podemos ver especies muy
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html
mamíferos
marinos.
Imprescindible
llevar
gorra,
crema
solar,
interesantes. Más información: 677310173
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
prismáticos,
agua y algún alimento. ¡Ah! Y mucha dosis de
paciencia…. seguro que vemos gaviotas, pardelas, charranes,
cormoranes, garzas, garcetas,... Más info: 610604180

11 ”Charla: Fitoplancton marino y cambio
climático”. Nuestro amigo Juan Carlos Lino, biólogo y doctor en
algas tóxicas,
nos abrirá
ojos reproductores
sobre la importanciade
de las
especies
5 ”Censo
de los
aves
Españamicroscópicas
que vivenlasensalidas
los mares,
funcionesenambientales
SACRE”.
Empiezan
parasus
colaborar
este censoy

sus amenazas.
Os esperamos
a las 20,00
h. enVisitaremos
el salón de actos
de la
nacional
organizado
por SEO
BirdLife.
diversos
Caixa Benicarló,
Juan
carlos I nºSant
18 deMateu
12580 Benicarló.
municipios
comoavda.
Xert,
Traiguera,
y Cervera para
sondear el estado de las especies reproductoras. Ya sabéis, veremos
y escucharemos a multitud de aves. Más información: 610604180

25 ”Clean up the sea” / Campaña Limpiemos
los 6
mares”.
año más elegiremos una playa del litoral para
y 7Un
…”Censo
de rapaces nocturnas
analizar su estado de conservación y ver cuales son sus amenazas y
(NOCTUA)”.
Una
año
más
censaremos
las poblaciones
sus vertidos de residuos más habituales.
Esta iniciativa
se realizadea
búhos,
lechuzas
y de
mochuelos
de Vinaròs,
Sant
Jordi,
nivel europeo
a través
la campaña Clean
up the Sea,
actividad
en
la que colaboramos
desde 2015 y nos677310173
ha permitido sacar datos muy
Traiguera
y Càlig. Coordinación:

interesantes sobre los residuos más abundantes (los plásticos, no lo
dudéis) y cual sería el estado de litoral si los ayuntamientos no
realizaran labores periódicas
de limpieza. científico
En breve se comunicará
”Anillamiento
de aves”
la playa a prospectar, horario y metodología de trabajo. Más
Nuevas salidas para estudiar y marcar aves silvestres en fincas
información: 610604180
privadas en Vinaròs (Soterranyes) y Peñíscola (cerca de la Sierra de
Irta). Estamos en época migratoria y podemos ver especies muy
interesantes. Más información: 677310173
A.P.NA.L.-Ecologistas en Acción de Vinaròs

12 y 18

Dirección postal: Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs
Dirección social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º derecha. 12500 Vinaròs
(atención al público: sólo jueves de 19,30 a 22,00 h)

Curs 2018/19

EL NÚVOL

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

Correo electrónico: vinaros@ecologistesenaccio.org
Facebook: https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros
** ¡Hazte socio!... cuotas anuales desde 10,00 € hasta 115,00 € **

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

Antic col·legi Sant Sebastià

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

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Curs 2018/19
Presentació amb

Power Point

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

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

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

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

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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Tauler Municipal

11 maig de 2019

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per acord del Ple de
la Corporació de data 17 d’abril de 2019, va
aprovar l'expedient i plecs per a la contractació
del SERVEI D’IMPLANTACIÓ D’UNA PLATAFORMA
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. (EXP.GRALS. 25/18
GEST. 10167/18).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament
de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.
es /Perfil Contractant
Data límit de presentació de la documentació
electrònicament: el 21 de maig de 2019 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del
Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs.

677 78 00 19
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Tauler Municipal

11 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.
33

11 maig de 2019

ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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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

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD

1115

1121

1135

1144

1154

1206

1225

1230

1233

1238

1243

1247

1251

1253

1256

1300

1305

1311

1314

1318

1321

1323

1331

1339

1346

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

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

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

