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

L'Escola Oficial d'Idiomes del Maestrat ha donat esta 
setmana a conèixer a la ciutadania els serveis que 
s'ofereixen en la nova seu ubicada a l'institut Leopoldo 
Querol. A l'acte ha assistit la regidora d'Educació, Begoña 
López, destacant que "encara hi ha molts veïns que 
desconeixen les gestions que es poden realitzar i classes 
que s'ofereixen a Vinaròs, per tant calia fer una roda de 
premsa informativa".
La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes del Maestrat, 
Beatriz Lehmann, ha destacat que "s'ofereix un 
ensenyament públic de qualitat que a més permet obtenir 
titulacions oficials, que es demanen per accedir als llocs 
de treball o poder optar a les oposicions". D'altra banda 
afegia que poc a poc el coneixement d'idiomes s'està 
convertint en un requisit indispensable per aconseguir 
titulacions universitàries i fins i tot s'ha demostrat que el 
fet d'aprendre una nova llengua ajuda a mantenir àgil el 
cervell per evitar l'aparició de malalties degeneratives. 
Pel que fa als cursos Lehmann ha explicat a partir del 
proper curs hi haurà anglés fins al nivell C2, el més elevat, 
mentre que en francés arriba fins al B2 i alemany fins al B1. 
En aquest sentit comentava que per al proper curs també 
s'està treballant per tenir els cursos de valencià C1 i C2 per 
poder aconseguir a Vinaròs les titulacions oficials.

En referència a les matrícules el primer termini serà del 12 
al 27 de juny de forma telemàtica a través del web de la 
Conselleria d'Educació, mentre que el segon serà del 16 
al 19 de setembre. Acabats els dos terminis si encara hi 
ha places disponibles, llavors s'obrirà un període nou a 
partir de l'1 d'octubre, on els matriculacions es podran fer 
de forma directa a la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes del 
Maestrat, ubicat a l'institut Leopoldo Querol.

Vinaròs torna a renovar les Banderes Blaves de les platges 
del Fortí i Fora del Forat gràcies a l'excel·lent qualitat de 
l'aigua i la sorra, a més dels serveis que s'ofereixen als 
banyistes, com són salvament i socorrisme, una fàcil 
accessibilitat i inclusió, a més de l’assistència a persones 
discapacitades.
Cal destacar que la platja de Fora del Forat va aconseguir 
l'any passat per primera vegada la Bandera Blava, gràcies 
a la feina desenvolupada des de l'àrea de Turisme i la 
brigada, que al llarg dels darrers anys han treballat 
de forma conjunta per mantenir l'espai en òptimes 
condicions i oferir uns serveis de qualitat per als banyistes 

que gaudeixen del recurs natural de les platges. Una feina 
que s'ha vist reconeguda amb la distinció de la Bandera 
Blava i que suposa una mostra més de la bona qualitat del 
litoral vinarossenc.
Pel que fa a la platja del Fortí, la Bandera Blava forma part 
del seu tarannà amb una qualitat ambiental certificada i 
a més avalada per les milers de persones que cada estiu 
s'apropen fins a Vinaròs per gaudir de la costa. A partir 
del mes de juny es posaran en marxa tots els serveis 
de socorrisme, accessibilitat i atenció a les persones 
discapacitades, tant al Fortí com al Fora Forat, per tal de 
continuar garantint unes platges de qualitat i inclusives.

L'EOI del Maestrat informa a la ciutadania 
dels serveis que ofereix

EMPRESA DE ASESORAMIENTO EN VINARÒS, 
PRECISA DE TITULADO/A EN RELACIONES LABORALES 

O ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA.

Interesados/as mandar currículum a
asesoriavinaros8@gmail.com

Vinaròs renova les Banderes Blaves 
de les platges del Fora Forat i Fortí
La Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE) és l'encarregada d'avaluar la qualitat ambiental de les platges i dels serveis 
que s'ofereixen als banyistes, certificant un any més la seva excel·lència
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ACTUALITAT
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Esta setmana s'ha presentat una 
nova edició del concurs Créixer 
en la Diversitat, una activitat molt 
important per als alumnes del 
col·legi d'Educació Especial del 
Baix Maestrat perquè puguen 
desenvolupar les seves capacitats 
i sobretot mostrar la seva visió 
personal de l'ermita. 
El president de Cocemfe Maestrat, 
Ramón Meseguer, ha explicat que 
els alumnes primer gaudiran d'un 
bon esmorzar saludable, gentilesa 
de Carrefour, i després participaran 
en el certamen dibuixant l'ermita 
i el seu entorn. En aquest sentit, 
destacava que es tracta d'una 
activitat inclusiva per donar a 
conéixer a la ciutadania que és la 
discapacitat a través de l'exposició 
dels dibuixos es farà al Carrefour.
El regidor de Medi Ambient, Jordi 

Moliner, ha indicat "que des de 
l'Ajuntament sempre col·laboraran 
amb aquest tipus d'iniciatives que 
tenen com a objectiu millorar la 
integració social de les persones 
amb discapacitat". Així mateix 
agraïa l'esforç del col·legi i de 
Cocemfe Maestrat per fer possible 
un any més el concurs, insistint 
que l'ermita és un espai per a tots. 
D'altra banda, ha destacat que 
"la millora manera de fomentar la 
inclusió és realitzar activitats que 
fomenten el contacte i sobretot 
visualitzen aquest col·lectiu tan 
important de la nostra societat".
Per la seva banda, el director del 
col·legi d'Educació Especial del Baix 
Maestrat, Richard Campos, agraïa 
l'esforç de Cocemfe Maestrat, 
Fundació Carrefour i Ajuntament 
per celebrar un any més el concurs. 

Segons destacava és una activitat 
molt esperada pels alumnes perquè 
suposa gaudir d'una jornada de 
convivència fora de l'escola, a més 
de fomentar la inclusió, afegint que 
tots són guanyadors només pel fet 
de participar. 
Per acabar el responsable de 

Carrefour Vinaròs, Fran Alba, 
agraïa la col·laboració de 
l'Ajuntament i comentava que des 
de la Fundació Carrefour sempre 
contribuiran amb entitats com 
Cocemfe Maestrat per afavorir la 
integració social de les persones 
amb discapacitat.

Los alumnos de la Escola Municipal d’Art de 
Vinaròs han iniciado una recogida de firmas para 
conseguir un nuevo local en el que realizar sus 
cursos. En tres semanas han recogido ya 600 firmas 
que van a presentar al Ayuntamiento para exigir un 
espacio digno, al considerar que el actual no reúne 
las condiciones mínimas.
Angela Barreda, como representante de los 
alumnos, explicó que “personalmente se me van 
todas las ilusiones cuando tengo que ir a clase 
debido al mal estado en el que se encuentra el 
local”. 
Barreda señaló que “trabajamos mucho con 
pintura, y hacemos nosotros mismos los colores 
con polvo; es decir, que manejamos productos 
químicos tóxicos y en el local no hay nada de 
ventilación”. También lamentan que la puerta de 
entrada es muy difícil de abrir. “Yo misma me he ido 
alguna vez por no poder entrar a clase pensando 
que la puerta está cerrada. Es muy difícil de abrir, 
y hay que pensar que hay gente mayor que tiene 
problemas para poder entrar”, explicó. Otra de las 
quejas son las goteras en caso de fuertes lluvias. 
“El octubre pasado llovió mucho por el temporal y 

en el local entró mucha agua debido al mal estado 
de  las tuberías de la pared. Tuvimos que achicar el 
agua nosotros, fue un completo desastre”, señaló. 
Para esta alumna del curso de cerámica “es una 
lástima que no tengamos unas condiciones 
mínimas, y por ello estamos recogiendo firmas 

por toda la comarca, porque en esta escuela viene 
gente de todo el entorno y si hubiera mejores 
condiciones aun seriamos más. Ni hay espacio para 
los materiales ni hay ventilación ni hay condiciones 
mínimas de ningún tipo”.

Vinaròs celebrarà el proper 22 de maig 
el 14é concurs de dibuix Créixer en la Diversitat
Ajuntament, Cocemfe Maestrat i Fundació Carrefour col·laboraran un any més 
perquè els alumnes del Centre d'Educació Especial del Baix Maestrat puguen 
gaudir d'una jornada de germanor a l'ermita.

Los alumnos de la Escola d’Art recogen firmas para conseguir un nuevo local
Aseguran que el local es pequeño, no está ventilado y no reúne las condiciones mínimas
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ACTUALITAT

Dimarts  l’Ajuntament de Vinaròs, emmarcat 
en el programa Edificant, va aprovar per decret 
l'expedient de licitació dels serveis de redacció 
del projecte d'edificació i direcció facultativa de 
les obres per a l'ampliació i reforma de l'institut 
José Vilaplana. En total suposarà una inversió de 
346.163,86€ per redactar els projectes necessaris i 
sobretot eliminar de forma definitiva els barracons. 
Pel que fa a tot el projecte d’obres està valorat 
amb una inversió de 10,5 milions d'euros, on la 
Generalitat serà l'encarregada d'aportar la partida 

econòmica, mentre que l'Ajuntament assumeix 
tota la gestió tècnica a través de la delegació de 
competències aprovada el Govern Autonòmic i 
amb el suport de totes les forces polítiques amb 
representació al Consistori.
L’adequació dels actuals edificis de l'institut 
José Vilaplana inclourà la millora de l'eficiència 
energètica, amb el canvi de les finestres i la 
instal·lació d'un millor aïllament a la façana. 
D'altra banda, també s'adequarà l'accessibilitat, 
així com la xarxa elèctrica i les canonades 

d'aigua, a més de fer una ampliació del centre 
que permetrà passar 9.700 metres quadrats de 
parcel·la a 17.000.
Amb l'aprovació per decret l'expedient de 
licitació els serveis de redacció del projecte 
d'edificació i direcció facultativa de les obres, es 
farà la primera de les tres inversions amb l'import 
de 346.163,86€, la segona serà al voltant de 8 
milions per executar les obres més importants, 
mentre que l'última comptarà amb 2 milions per al 
2020, que servirà per enllestir tot el projecte.

El representante de pesca de artes menores de 
la cofradía de Vinaròs, Juan López Serret, pidió 
ayer que se incremente la cuota de pesca del 
atún, al haber completado ya los pescadores el 
cupo anual que se les había establecido en tan 
solo tres semanas.  
López señaló que en la cofradía de Vinaròs 
se ha permitido pescar atún a tan solo 6 
embarcaciones y que, al haber más, tuvo 
que realizarse por sorteo. Cada embarcación 
podía capturar 521 kilos de atún, una cifra que 

“personalmente completé en tan solo tres días”. 
“En la Comunitat Valenciana en tres semanas 
y pescando solo una decena de barcas se ha 
acabado la cuota establecida de 15.000 kilos, 
que es una cifra ridícula”, explicó, añadiendo 
que “hay embarcaciones de nueva construcción 
que no pueden pescar atún porque no entran 
en el censo, cuando la mar está llena”. 
Para López, “no hay derecho a que un atunero que 
en 3 días hace el cupo no pueda seguir pescando. 
Estamos de acuerdo en que haya un control, pero 

hay que aumentar la cuota y dar más facilidades.  
Pedimos que la administración nos escuche y que 
como mínimo establezcan que sea una pesquera 
abierta y conjunta del Mediterráneo, que cada uno 
pueda desplazarse donde quiera a pescar”. 
Aseguró también no entender el caso 
de Mallorca, donde “las autoridades 
competentes han autorizado la pesca del 
apreciado pescado, cuando allí nunca se ha 
pescado atún”.

S'aprova per decret la licitació dels projectes d’obres d'ampliació 
i rehabilitació del l'institut José Vilaplana

Los pescadores de artes menores de Vinaròs 
piden más cuota de pesca de atún
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La Nao Victoria, que llegó el martes al puerto 
de Vinaròs, está siendo la atracción turística de 
estos días en la capital del Baix Maestrat.   Esta 
histórica embarcación continúa de este modo 
rememorando el V centenario de la primera 
circunnavegación en una gira que está llevando 
al famoso barco español por diferentes puertos 
de España, Francia e Italia. Así, tras finalizar 
una escala por las islas Baleares en las que la 
Victoria ha visitado Mallorca, Menorca e Ibiza, el 
barco, réplica del capitaneado por Magallanes 
y Elcano, ha quedado atracado en el muelle 
transversal del puerto vinarocenses, para abrir 
sus cubiertas al público hasta el 19 de mayo, con 
un horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde 
ininterrumpidamente. Además, los colegios o 
asociaciones que quieran visitar de forma grupal 
y guiada el barco.
La inauguración tuvo lugarel miércoles por la 
mañana y contó con la visita del alcalde, Enric 
Pla y los ediles de Turismeo, Domènec Fontanet 

y de Cultura, Marc Albella, que escucharon 
atentamente las explicaciones del representante 
de la embarcación, Pedro Jiménez.
Jiménez destacó que la gira de este quinto 
centenario por Europa está siendo un éxito y 
que gracias a ello “se está difundiendo uno de 
los acontecimientos más importantes dentro 
de la historia de la navegación y que cambió el 
transcurso del mundo”.
También detalló que la Nao Victoria es una 
nave relatvamente pequeña, de 26 metros de 
eslora y 7 de manga “pero que en su día fue una 
auténtica obra de ingeniería naval”, ya que por su 
aerodinámica “era un barco muy rápido que podía 
contener un centenar de toneladas de transporte 
y que podía entrar en casi todas las ciudades 
europeas a través de los ríos al tener un calado de 
tan solo tres metros”. 
La nave, fabricada gracias a la Fundación Nao 
Victoria,  entidad sin ánimo de lucro que está 
especializada en la promoción y desarrollo 

de eventos a través de sus réplicas de barcos 
históricos, es una réplica perfecta, hecha con los 
materiales con los que estaba realizada, por lo que 
Jiménez también quiso destacar que “si ya en su 
día fue una hazaña, tripularla y navegar con ella 
hoy en día también tiene su mérito”.
Entre 1519-1522 la Nao Victoria realizó la Primera 
Vuelta al Mundo, la mayor hazaña marítima de 
todos los tiempos. Por primera vez en la historia 
un barco, que sale y regresa del puerto de Sevilla 
capitaneado por Juan Sebastián Elcano, consiguió 
rodear el planeta.
Construida en España en 1991, para trazar las 
formas y definir las características de la nave se 
siguió un largo proceso de investigación histórica 
dirigido por Ignacio Fernández Vial, su diseñador 
y constructor. Un exhaustivo estudio basado 
en fuentes documentales, crónicas, tratados 
náuticos del siglo XVI, e iconografía de la época, 
que permitió precisar sus dimensiones principales, 
arboladura, velas y equipos.

ACTUALITAT

Els xiquets de Primària i Secundària que al llarg 
del curs haguen tingut dificultats per aprendre 
en les àrees de llengua, matemàtiques o ciències 
podran assistir a les classes de reforç, amb grups 
reduïts, que s'oferiran a partir del 3 de juny a 
l'antic col·legi Sant Sebastià.
Per als alumnes de primària les classes es faran 
des de l'1 de juliol fins al 7 d'agost, amb dues 
hores setmanals, amb l'objectiu de millorar els 

resultats de cara al proper curs. Pel que fa als 
estudiants de secundària les sessions seran del 
3 al 27 de juny amb 4,30 hores setmanals, en 
aquest cas se centraran sobretot en superar els 
exàmens extraordinaris de juliol.
Les famílies interessades en les classes de reforç 
poden presentar les sol·licituds a la regidoria 
d'Educació, ubicada a la primera planta de la 
Biblioteca Municipal. El preu és de 10 euros 

i el termini és des de l'10 al 20 de juny per als 
alumnes de primària, mentre que per als de 
secundària la inscripció és des del 13 fins al 24 
de maig. En el cas que les sol·licituds superen les 
places que s'ofereixen, llavors es prioritzarà a les 
famílies amb menys recursos econòmics.
La documentació que s'haurà de presentar és 
del DNI dels pares i del menor, a més de butlletí 
amb les notes de la segona avaluació.

La Nao Victoria, en Vinaròs para rememorar 
el quinto centenario de su vuelta al mundo

Vinaròs oferirà una nova edició del programa 
de Suport i Reforç Escolar per a Primària i Secundària
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Compromís per Vinaròs presenta la seua candidatura 
a les eleccions municipals
Compromís per Vinaròs ha presentat 
la seua candidatura per les eleccions 
municipals del proper 26 de maig 
en un acte a l'Auditori Municipal. 
La candidatura encapçalada per 
Jordi Moliner ha presentat la llista 
completa de la formació, un grup de 
persones que pertanyen a diferents 
sectors professionals i que 
conformen un equip cohesionat i 
treballador.
L'acte de presentació de la 
candidatura ha comptat amb 
la presència de la diputada a 
les Corts Valencianes Mònica 
Álvaro i amb Enric Nomdedéu, 
secretari autonòmic d'ocupació, 
que han volgut donar suport a la 
candidatura que encapçala Jordi 
Moliner. Ambdós han destacat 
la força que tenen les polítiques 
“centrades en les persones” i el 
poder transformador dels governs 
municipals per la qualitat de vida a 
les poblacions mitjanes.
Jordi Moliner, candidat a l'alcaldia 
de Vinaròs, ha explicat: “La llista que 

presentem a aquestes eleccions 
municipals és una llista molt 
compensada: gent amb estudis, 
gent amb experiència de vida, 
gent jove, gent gran. És una llista 
preparada per portar endavant 
el programa de Compromís per 
Vinaròs, que és un reflex del 
programa de Compromís al País 
Valencià. Les persones primer, 
estem per rescatar persones i 
sobretot per millorar la qualitat de 
vida de la gent. És una llista molt 
equilibrada, potent, i considerem 
que amb aquest equip podem 
assolir majors quotes i més acció 
de govern dins de l'Ajuntament 
de Vinaròs i facilitar la vida als 
vinarossencs i vinarossenques”.
La número 2 de la candidatura de 
Compromís per Vinaròs és Paula 
Cerdà, seguida per Jordi Navarrete 
en el 3. En el número 4 trobem a 
Mirella Extrem i en el 5, a Helena 
Roman. Juan Carlos Garcia ocupa 
la sisena posició, seguit per Emilie 
Alguacil en setè lloc. En el número 

Asesoría
de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com

8 de la llista està Marco Jovaní, a 
qui segueix Rebeca Querol en el 9. 
Sebastián Querol ocupa el desé lloc i 
Amparo Guerola l'onzé. En el número 
12 de la llista trobem a Pau Miralles 
i en el 13, a Maria Román. Samuel 

Cerdà és el número 14 i Ona Nolla el 
15. Eduardo Chelentano va en 16a 
posició i Damy Lozano en el 17é lloc. 
Manuel Martínez és el número 18, 
Katy Ribera el 19 i Raquel Albiol el 20. 
Tanca la llista Miguel Miralles.

Jordi Moliner, candidat de Compromís per Vinaròs
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Esquerra Republicana de Vinaròs proposa impulsar que la xocolata 
sigue una Marca de distinció Vinarossenca 

Una concejalía específica para abordar las 
problemáticas que tienen las costas turísticas 
norte y sur. Es lo que propone el PP de Vinaròs 
en su programa electoral como una de las 
medidas que aplicarían en caso de gobernar. 
El candidato a la alcaldía, Juan Amat, explicó 
que las propuestas que aplicarían pasan 
por “la creación de un cuerpo profesional 
de vigilantes locales destinados a la costa 
norte, costa sur y ermita para incrementar 
la seguridad ciudadana y al mismo tiempo 
actuar contra las actitudes incívicas con lo 
que se mejorará la limpieza de los entornos”. 
Amat también ha anunciado “planes 
específicos de asfaltado y mejora, así como 
una reordenación de los puntos de recogida 

de poda y basura para facilitar el acceso a los 
vecinos y mejorar la situación actual que deja 
mucho que desear”. 
Otro de los puntos destacados sería el inicio 
del proyecto para la avenida Francisco José 
Balada, dotándola de un carril bici, aceras para 
los peatones y una mejora de la iluminación. 
El candidato popular también se ha 
comprometido a ejecutar el “proyecto 
de alumbrado de la zona sur y a iniciar la 
redacción del proyecto en la zona norte, 
porque es de justicia y los vinarocenses que 
viven en la zona sur merecen de este proyecto 
que ha estado parado cuatro años por el 
tripartito”.
Amat señaló que “conocemos las principales 

Esquerra Republicana de Vinaròs s’ha compromès 
si té responsabilitat de govern “a impulsar i afavorir 
aquelles iniciatives que tinguen per objectiu la 
promoció de la Xocolata, amb la creació d'un 
Espai Xocolater on es conjugue la vessant cultural, 
comercial com turística per conèixer un dels 
nostres senyals d'Identitat”. 
El candidat de la formació, Agustí Romeu, ha 
indicat que “si hi ha un producte que podem 
connectar amb el Turisme Familiar aquest és la 
Xocolata, i per això volem fer-la un dels atractius 
per a que Vinaròs sigue d'interès per ser visitat, per 

les seues pastisseries, per les seues bomboneries, 
pels seus forns de pa, per les gelateries artesanals, 
i per la Xocolata, que si no es tracta de manera 
industrial i es fa artesanalment, no hi ha cap gran 
superfície que li pugue fer ombra i és per això que 
li hem de donar suport”. 
A més la intenció d’Esquerra Republicana és 
impulsar una Fira del Torró i La Xocolata a més 
d'una Fira del Pa i la Xocolata. “Volem anar encara 
més enllà i enllaçar la restauració gastronòmica 
amb la xocolata i afavorir, buscant suports i 
promoció, una Mostra de Cuina aplicada a la 

Xocolata”, han conclòs. 

Dol per Josep Ciurans
D’altra banda, en un comunicat des del partit es 
va informat que el 9 de maig, no van sortir a fer 
la tradicional enganxada del primer cartell de 
campanya degut a que el mateix dia va morir 
Josep Ciurans Grifell, número 15 de la llista 
municipal, als 58 anys. 
Des d’ERPV es va donar el condol a la seua vídua, 
filles, parents i amics.

El PP de Vinaròs anuncia la creación de una concejalía 
para las costas norte y sur

quejas y necesidades de las costas norte y sur de la localidad 
y estamos dispuestos a acabar con la dejadez que han sufrido 
en los últimos años”.

Juan Amat, candidato del PP de Vinaròs
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ACTUALITATeleccions municipals 2019

Totes i Tots Som Vinaròs presenta el calendari de campanya electoral
Totes i Tots Som Vinaròs ha presentat 
en roda de premsa el calendari de actes 
de la campanya electoral, que han 
anomenat el ‘Maig morat’. 
Baix el títol de “Coneix el nostre projecte 
per a Vinaròs” des de la formació 
política han organitzat diferents tipus 
d’actes i esdeveniment, entre els quals 
destaquen l’apropament dels candidats 
als barris de Vinaròs amb “TSV als barris” 
o col·loquis al voltant del programa 
electoral “Parlem-ne del programa als 
bars” on s’exposara el projecte de TSV 
per a Vinaròs i s’obrirà un petit col·loqui 
al voltant d’aquest.
Entre els actes programats per la 
candidatura que encapçala Anna 
Fibla, també han destacat dos actes 
“principals” el primer a l’auditori 
aquest dissabte 11 a les 12:00h on es 
celebrarà la presentació dels candidats 

i candidates. El següent el dissabte 
18 a la Plaça Cardenal Tarancón, on 
s’exposarà el programa electoral en 
un format a peu de carrer i proper a la 
ciutadania.
Als actes programats se sumen dos 
jornades de visibilització sostenibe, 
com seran dos bicicletades -una ja feta 
diumenge 12 i l’altra aquest diumenge 
19 de maig-, els integrants de la 
candidatura recorreran Vinaròs amb 
bicicleta, reclamant i mostrant que un 
altre tipus de mobilitat és possible i 
viable.
Sumen a aquests actes, dos punts de 
“disbauxa” o “distensió” els quals seran el 
primer el primer dissabte de campanya 
electoral amb una festa amenitzada per 
artistes locals i el segon el divendres 
abans de la jornada de reflexió, dia que 
donarà fi a la campanya electoral.

La candidatura de Totes i tots som 
Vinaròs va ser presentada ahir al 
migdia en un auditori municipal ple 
de públic. L'acte es va iniciar amb 
un vídeo en el qual s'explicaven les 
iniciatives i projectes desenvolupats 
formant part de l'equip de govern 
en aquests últims 4 anys, per a 
després passar al parlament del que 
ha estat alcalde de Vinaròs aquesta 
legislatura, Enric Pla, de la diputada 
Marisa Saavedra Muñoz i del regidor 
de Govern Obert, Hugo Romero.  
Pla va destacar que han estat "quatre 
anys molt estimulants i molt durs, però 
que quedaran per sempre en la nostra 
vida". Va assenyalar que "fa 4 anys no 
sabíem que no era possible alçar la 
veu als quals sempre havien manat, i 
com no sabíem que era possible, ho 
vam fer" i que "fonamentalment el 
que hem volgut fer és un canvi d'estil, 

obrir l'Ajuntament a tots i totes, però 
cal continuar treballant perquè 
aquestes eleccions són la segona 
volta de les eleccions autonòmiques 
i generals passades, és molt 
important el canvi en els municipis". 
D'altra banda, Romero, molt 
emocionat en el seu parlament, va 
recordar els inicis com a agrupació 
d'electors i va destacar l'aportació de 
cadascun dels membres i companys 
"per  aconseguir una fita històrica a 
Vinaròs, quan l’any 2015 vam obtindre 
5 regidors". Després, la candidata a 
l'alcaldia, Anna Fibla, va presentar un 
a un als membres de la candidatura 
i va explicar que va ser en aquest 
auditori i en l'acte de presentació 
de la candidatura fa 4 anys quan va 
decidir el seu vot per a Totes i tots 
som Vinaròs. "Qui m'anava a dir que 
ara lideraria aquesta candidatura", 

Totes i tots Som Vinaròs presenta la seva candidatura 
a l'auditori municipal

Hugo Romero, Anna Fibla i Berta Domènech

Des de Totes i Tots Som Vinaròs, han recordat que tots els actes son oberts 
i públics per donar oportunitat a qualsevol veí i veïna a apropar-se i 
conèixer el projecte i la candidatura.

Anna Fibla, candidata de Totes i tots som Vinaròs

va assenyalar Fibla, que va agrair 
el treball dels 5 representants del 
partit a l'Ajuntament "perquè han 

sabut governar per a les persones". 
També va desgranar punts del 
programa electoral. 
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ACTUALITATeleccions municipals 2019

Els Socialistes de Vinaròs proposen crear la Regidoria de Promoció 
de la Ciutat, Interés Turístic i Relacions Institucionals
Els Socialistes de Vinaròs proposen en el seu pro-
grama electoral una  reordenació  i  reorganitza-
ció  de diverses àrees  municipals, que busquen, 
entre altres coses,  refocalitzar  l'activitat econòmi-
ca de la ciutat en la importància de la cultura, els 
serveis com a capital de comarca i els nous models 
i fluxos turístics a la nostra ciutat. “Som un potent 
hub multi serveis a mig camí entre Saragossa, Bar-
celona i València, que s'obre a les possibilitats de 
la mar Mediterrània i les diverses línies de comu-
nicació com el corredor mediterrani, la futura gra-
tuïtat de l'AP7,  la N-238 o la sortida de l'A-68 des 
del País  Basc  entre  altres”, apunten des del PSPV 
Vinaròs.

Les competències d’aquesta nova área, segons 
han assenyalat, serien conservar l'actual Regi-
doria de Cultura extraent  la col·laboració amb el 
Festival Internacional de Curtmetratges Agustí 
Comes i la Fira del Llibre, i conservar la Regido-
ria de Festes i Tradicions extraient el Carnaval de 
Vinaròs i la Setmana Santa, a més de conservar 
les actuals competències en matèria turística de 
l'actual Regidoria de Turisme.  Exemples d'ac-
cions específiques a desenvolupar en aquesta 
nova regidoria i en col·laboració amb altres seria 
la creació de “Vinaròs Mediterrània”: Un nou eix 
cultural vora la mar mediterrània que  compren-
dria  actuacions com “Vinaròs Arena”, adequant 

la plaça de bous com espai polivalent més enllà 
dels esdeveniments taurins, el Centre d'Interpre-
tació i Recepció de Visitants a l’antiga cooperativa 
pescadors, la creació de l’Espai Carles  Santos  al 
corral de Batet, la rehabilitació de la Capella Santa 
Victòria com espai cultural, patrimonial, exposi-
tiu i polyvalent, un Centre d'Arts Escèniques, un 
nou model Festa del Llagostí, Museus Temàtics de 
la Ciutat), Vinaròs Art Urbà com a museu a l’aire 
lliure, un Centre costaner d’Interpretació i Recep-
ció de Visitants, el Centre interior d’Interpretació i 
Recepció de Visitants al Molí Noguera, i un Centre 
d’Interpretació i Recepció de Visitants del Santua-
ri de la Misericòrdia

IX Gala, Verbena de Sant Pere 2019

Con la Colaboración 

desinteresada de 

Tino Pérez, 

y Pedro Aixalà
(biógrafo de Antonio Molina)

Viernes 28 junio a las 21h en el 
Restaurante Club Tenis Vinaròs

Partida La Closa S/N Vinaròs

RESERVAS 698 469 617

Carmen
y Rosa 

ahijada de 
Antonio Molina

viernes

Cena, 

espectáculo y 

baile

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

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

SORTEO 
DE UN 

LIBRO DE 
Ed.ANTINEA

entre los 
asistentes

DIA

28
DE

JUNIO 
 

Restaurante Club de Tenis Vinaròs

Precio: 

25€

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia
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La candidata a l'alcaldia pel Partit 
de Vinaròs Independent (PVI), Maria 
Dolores Miralles, ha donat a conèixer 
els tres pilars fonamentals del seu 
programa electoral. Miralles va citar 
“la dinamització de la indústria per 
a crear ocupació, amb la posada 
en marxa del polígon industrial de 
Soterranyes, el suport al comerç local, 
amb mesures com una modificació 
de la normativa per a facilitar 
l'establiment de nous negocis i 
bonificacions en els rebuts de les 
escombraries, l'IBI i la taxa d'obres, i 
l'impuls de les polítiques socials, amb 
la implantació d'un servei d'ajuda 
i assistència a casa per a majors”. 
D'altra banda, va donar a conèixer 
altres punts del programa, com la 
recuperació de la Fira de Nadal i 
l'incentiu de més fires anuals. També 
va assenyalar que és necessari 
adequar la plaça de toros per a, 
a més d'albergar actes taurins, 

sigui un referent a nivell cultural, 
adaptant les seves entrades i 
sortides d'emergència perquè 
pugui albergar tot tipus d'actes 
i esdeveniments, tant culturals 
com festius o gastronòmics. 
Finalment, va assenyalar que 
s'invertirà en tots aquells locals que 
siguin municipals.

Àrea Social i cultura
En l’àrea social, el PVI proposa 
ampliar el personal per a millorar 
l'atenció domiciliària, posar en 
marxa un taller de ardineria al Pou 
de Mangrano, ampliar el personal 
per a millorar l’Atenció Domiciliària, 
crear el programa Majors a casa, 
per a facilitar la vida d’aquelles 
persones grans que necessiten que 
els facin el menjar, la neteja de la 
casa o la bugada i la creació d’un 
Banc de Material en préstec per a 
discapacitats o dependents amb 

ACTUALITATeleccions municipals 2019

El PVI detalla part de les seues propostes electorals

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ERB !LI
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades

LI

Maria Dolores Miralles, candidata del PVI

pocs recursos i que comptarà amb 
cadires de rodes, grues, matalassos 
especials...
En cultura i patrimoni s’han 
compromès a crear un Centre 

d’Interpretació Arqueològic a la 
planta baixa de les cavallerisses 
de l'ermita, incentivar les visites 
guiades i recuperar la Torreta dels 
Moros.
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S E N T I R Á S  
E L  C A M B I O

E L  P R Ó X I M O
2 9  D E  M A Y O

VINARÒS

Descubre un nuevo espacio, 
diferente al LEROY MERLIN  
que conocías… 
¡Con cientos de ideas para 
mejorar tu casa!

COMPACT

El saló de plens de l'Ajuntament de Vinaròs va acollir 
el lliurament de premis als guanyadors i finalistes 
dels dos concursos organitzats per les regidories 
d'Educació i Cultura, el XIII Concurs de Contes 
Infantils Eloi Miralles, dirigit a escolars de Primària, i 
el XII Concurs de Relats Breus, per a alumnes d'ESO.  
El guanyador dels contes infantils ha estat 
Marc Chaler Sanz, del CEIP Sant Sebastià, que 
va escriure el conte “El dia més horrorós de la 

meua vida”. Quant a relats breus, la categoria 
de 1r d'ESO va ser guanyada per “El mariner que 
va compartir la mar”, creat per Ona Leciñena, 
del col·legi concertat N. S. de la Consolació. 
En la categoria de 3r d'ESO, es va portar el 
premi Adrià Polo Valderrama de l'IES Leopoldo 
Querol, amb el relat “Problemes… d’on surten?”. 
Els premis van ser lliurats per l'alcalde de 
la ciutat Enric Pla i la regidora d'Educació 

Begoña López i de Cultura, Mar Albella. 
L'any vinent, s'editarà un llibre on es recolliran els 
contes i relats presentats a aquests concursos.  
L'alcalde, tancant l'acte de lliurament de premis, 
va voler tenir un record emocionat cap al mestre 
Eloi Miralles, al qual l'Ajuntament va voler retre 
homenatge per la seva labor educativa i el seu 
foment del valencià, posant-li el seu nom al 
concurs de contes.

Vinaròs premia la literatura escolar 
Foto E.Fonollosa

Marc Chaler, Ona Leciñena i Adrià Polo, els guanyadors
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Celebramos el día de 

Sant Jordi

Listado de Premiados en el Sorteo de Sant Jordi
de Ed. Antinea - Els Diaris 2019 -

Nº TÍTULO   LIBRO       NOMBRE  PREMIADO Nº TÍTULO   LIBRO         NOMBRE  PREMIADO

Los ganadores pueden pasar a buscar su libro en la libreria Els Diaris, a partir del SÁBADO 11 de Mayo de 2019

1.-  IV CENTENARIO  =     
2.-  LLOC VILA I CIUTAT =  
3.-  LA VENGANZA =
4.-  OBRA POETICA =
5.-  ATLAS DE VINAROS =
6.-  GALAXIES  =
7.-   LA INDEPENDENCIA. =
8.-  OBRA  POETICA =
9.-  EL DELITO...  =
10.-  GALAXIES   =
11.-  OBRA  POETICA =
12.-  LA VENGANZA =
13.-  ATLAS DE VINAROS =
14.-  OBRA  POETICA =
15.-  OPERACIÓN ATLAS =
16.-  PAOLO TEMPI  =
17.-  GALAXIES   =
18.-  VINAR. EN LA BARC. =  
19.-  LA RESTAURACIO I =
20.-  OBRA  POETICA =
21.-  EL SOL ..EN MAT.  =
22.-  LLOC VILA I CIUTAT =
23.-  GALAXIES  =
24.-  DE LES CAPSADES... =  
25.-  OBRA  POETICA =
26.-  GALAXIES  =
27.-  ATLAS DE VINAROS =
28.-  OBRA  POETICA =
29.-  EL COMERÇ NEU =  
30.-  LA INDEPENDENCIA..=
31.-  GALAXIES  =
32.-  LA VENGANZA =
33.-  FLORA RARA  =  
34.-  OBRA  POETICA =
35.-  LA RESTAURACIO II =
36.-  GALAXIES  =
37.-  GUIA DE LA NATUR. =  
38.-  OBRA  POETICA =
39.-   LES BARQUES GROG. =  
40.-  GALAXIES   =
41.-  OBRA  POETICA =
42.-  PALEOGRAFIA DE V. =  
43.-  NUESTROS  D. OSC. =  
44.-  OBRA  POETICA =
45.-  GALAXIES  =
46.-   DE LES CAPSADES.. =  
47.-   IV CENT. RELIQUIA =
48.-  GALAXIES  =  
49.-  CATAL. DELS M.FAR. =  
50.-  OBRA  POETICA =

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  =

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

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

EDITORIAL
ANTINEA

ELS DIARIS
librería
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SOCIETAT

En la Residencia San Sebastián de Vinaròs se ha vivido durante esta semana pasada el 
cambio de dirección. La madre Alicia ha servido los últimos años la casa de ancianos de 
manera ejemplar por su caridad y ánimo dialogante. Su carácter será recordado por los 
residentes. El sábado, fiesta de la Patrona, la Virgen de los Desamparados, se celebró una 
misa de acción de gracias, pidiéndole a la Virgen que le acompañe en el nuevo servicio. 
Ha venido a sustituirle una hermanita muy joven y aquí en Vinaròs se inicia como superiora 
y directora de la Residencia. La nueva Madre es Sor Luzmila Uriarte, nacida en Perú. Le 
damos la bienvenida y le deseamos que su caridad y servicio se distinga en la iglesia de 
Vinaròs. Que Dios la bendiga y le ayude.

Un total de set alumnes de francés de l’IES 
Leopoldo Querol de Vinaròs han estat premiats en 
la vuitena edició del concurs “Fêtes et traditions de 
Noël” (Festes i tradicions de Nadal), organitzat per  
l’Associació de professors de francés de Castelló i 
destinat a alumnat de francés dels instituts de la 
nostra província. 

- Ilaria Bocean i Jaume Eroles Simó 
han aconseguit el primer i el segon premi 

respectivament en la categoria Postal de Nadal de 
1 d’ESO.
- Lorena Teodora Oltean Jucan, el primer 
premi en la categoria Postal de Nadal de 3 d’ESO. 
- Rosa Milián Ortiz i Aloma Antolí 
Forner, el primer i el segon premi respectivament  
en la categoria Conte de Nadal de 1r de Batxillerat. 
- I Patricia Luisza Domsa i Alba García 
Costa, el primer i el segon premi respectivament 
en la  categoria Conte de Nadal de 2 de Batxillerat.  

El passat 18 d’abril es va dur a terme el lliurament 
de premis al saló d’Actes de l’IES amb la presència 
dels companys i companyes de l’alumnat premiat, 
el director del Centre, Andreu Branchat, i les dues 
professores de francés, Mª Teresa Ulldemolins i 
Adela Guarque.

Moltíssimes felicitats a totes i tots.

Premis a alumnes de francés de l’IES Leopoldo Querol

Cambio de dirección en la Residencia San Sebastián
Despedida de la 

madre Alicia
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Comunions a l'església de Santa Magdalena

Bateigs a l'església de Santa Magdalena

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 
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Grupo de Oración Padre Pío 
de Vinaròs

Jesús, tú vienes siempre a mi. ¿Con qué te debo 
alimentar?...¡Con el amor! 

Padre Pío

Próximo 
encuentro: 

1 Junio 2019  
a las 18h  

Capilla de la 
Divina Providencia  

Durante todo el mes de mayo , desde  la Unidad de 
Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas ( 
UPCCA) se está llevando acabo el " taller sobre el 
Cannabis" en diferentes centros de la localidad. 
El  taller, dirigido a  los alumnos de 1º de la ESO 
y con una participación de  más de 200 jóvenes , 
tiene como principal objetivo informar y trabajar 

algunos de los mitos asociados al consumo de 
cannabis. 
Con una metodología práctica y dinámica  se invita 
a que los jóvenes reflexionen sobre los riesgos 
del consumo y del abuso de esta droga.  Con la 
finalidad de que los menores  se  reformulen los 
presuntos efectos beneficiosos de las drogas en 

general y del cannabis en particular. 
Además este año la  UPCCA cuenta con la 
colaboración de la Policía Local,que se encarga 
de dar a   conocer a los menores  el dispositivo 
detector de drogas que utilizan en los controles  y 
de  tratar todas las  cuestiones  jurisprudenciales.

Sergi Castell expone  el cuadro "El Mundo de las aves" en la sala Davalos-
Fletcher en la "Nit de l'Art" de Castellò. En las imágenes con su profesor, 
Carlos Bonet.

La UPCCA imparte un  taller  de prevención del consumo de cannabis 
a los alumnos de 1º de la ESO

Exposición de Sergi Castell
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El Sobrino del Diablo conduirà els premis Maestrat 
Viu juntament amb la comunicadora Elena Sales

Amb l’actuació d’Ina Martí dissabte 
18 de maig s’homenatjarà a Vinaròs 
els nous valencianoparlants
Maestrat Viu ha anunciat que la 
comunicadora Elena Sales estarà 
acompanyada del cantautor satíric 
barceloní El Sobrino del Diablo per 
conduir un acte festiu que recordarà 
el poeta investigador Alfred Giner 
Sorolla (Vinaròs, 1919 –2005) i al 
mariner supervivent de Mauthausen 
Francesc Batiste Baila (Vinaròs, 1919 
– 2007). El nexe d’unió dels dos 
personatges seran les pedres i per això 
cada assistent a la gala serà convidat 
a acudir amb una pedra simbòlica, 
a fi de no oblidar dos vinarossencs 
que en les seues accions sempre van 
perseguir la llibertat.
La veu de la cantant Ina Martí, 
acompanyada al piano pel compositor 
Enric Murillo, amenitzarà la cerimònia 
del lliurament dels guardons amb 
textos de poetes valencians, com 
Teodor Llorente, Miquel Peris i 
Segarra, Maria Ibars, Vicent Andrés 
Estellés o Sergi Gómez i Soler. L’artista, 
nascuda a València i establerta a 
Sueca, ha incorporat el valencià com 
a llengua social d’expressió artística 
en els escenaris a partir del seu 
primer disc, Així (2018), cosa que l’ha 
convertida en l’exemple d’intèrpret 
nova valencianoparlant. Ina Martí 
a hores d’ara està treballant ja en el 
segon disc.

El Sobrino del Diablo, nom artístic 
del monologuista i cantautor satíric 
barceloní Juan Gómez González, 
ha sigut l’escollit per presentar els 
Premis Maestrat Viu al costat de la 
comunicadora Elena Sales, de les 
Coves de Vinromà. El cantautor, que 
en la gala només s’ocuparà de la 
presentació, actuarà com a músic 
per la nit, en la cloenda del sopar 
institucional dels Premis Maestrat 
Viu que tindrà lloc a l’Hotel Roca de 
Vinaròs a partir de les 21h. El Sobrino 
del Diablo és la suma de melodies 
diverses (blues, gospel, rock, heavy 
metal), lletres humorístiques i de 
crítica social i política, i una posada 
en escena pròxima a la interpretació 
teatral; en conjunt, vint anys de 
treball dalt dels escenaris que es 
recullen en el documental de Nando 
Caballero estrenat el 2018 Disculpin 
les molèsties. El sobrino del Diablo 
(Rock i anarquia). Serà l’actuació per 
als Premis Maestrat Viu la primera 
íntegrament en català, després que 
Juan Gómez decidís incorporar lletres 
en llengua catalana en cadascun 
dels seus discos a partir del sisé, 
Perder la dignidad (2009), dels dotze 
que té publicats; és també, per tant, 
un noucatalanoparlant en l’escena 
musical.
Vinaròs, a tres dies de tancar les 
inscripcions d’assistència, encara 
necessita gent per omplir la plaça 

dissabte de vesprada
La plaça Parroquial de Vinaròs, al peu 
de la torre-campanar i davant del 
nou Ajuntament de la ciutat, acollirà 
el dissabte 18 de maig a les 18 h de 
la vesprada la gala de lliurament dels 
premis, que enguany rebran Joan 
Salvador Beltran Cavaller (premi Carles 
Salvador 2019), la Comissió Cultural 
d’Atzeneta del Maestrat (premi Pere 
Labèrnia 2019), Carles Mir Pegueroles 
(premi Alfred Giner Sorolla 2019) i la 
Coordinadora d’entitats del Maestrat 
i els dansaires i músics del Maestrat 
(premi Seidia 2019). L’espectacle 
d’enguany incorpora de fons el 
patrimoni arquitectònic de l’església 
de l’Assumpció de Vinaròs, construïda 
entre els segles xvi i xviii, declarada 
Monument historicoartístic Nacional 
el 1978. Per recordar el centenari del 
naixement dels dos vinarossencs, 
Alfred Giner Sorolla i Francesc Batiste 
Baila, Maestrat Viu ha previst un 

espectacle homenatge de memòria 
dins la gala dels Premis Maestrat Viu 
en què el públic en serà protagonista 
per configurar un monument 
piramidal. Per a les inscripcions, s'ha 
habilitat l’enllaç www.maestratviu.
org/inscripcio-lliurament/, per a més 
informació es poden consultar les 
notícies d’Actualitat del mateix web.
Els actes de divendres i de dissabte al 
matí
Per la vesprada del divendres 17 de 
maig, a partir de les 18h, s’ha previst la 
presentació del llibre Veles e Gavines, 
l’últim llibre inèdit de Carles Salvador, 
a la Casa de la Cultura. I dissabte de 
matí a les 12h hi haurà la conferència 
El valencià com a punt de trobada en 
les àrees metropolitanes, a càrrec de 
Pepe Ruiz, president de Veu Pròpia, 
una intervenció per a reflexionar 
sobre les possibilitats que té el 
valencià com a instrument de cohesió 
i de vertebració de la societat.

El passat dissabte dia 11 de maig el Grup de Debat 
i Recerca Tràngol va organitzar una sortida a Catí, 
“Tresor del Maestrat”, tal com indica el seu eslògan 
turístic.
Aquesta sortida va tenir una molt bona acollida 
per part de tots els assistents, els qui van poder 
gaudir de la mà de Marta Conesa, Historiadora de 
l’Art i membre del Grup de debat i recerca Tràngol 
d’una magnífica jornada descobrint el patrimoni 
d’aquest poble de l’Alt Maestrat. 
Catí allotja importants monuments històrics 
com la Llotja del segle XV, un dels edificis més 
importants del gòtic civil valencià i actual Centre 

d’Interpretació de la història local. Aquesta 
primera parada en la visita guiada va ser seguida 
de l’Església parroquial de l’Assumpció, en la 
qual es conserven el conegut retaule de l’artista 
Jacomart i la Capella de la Comunió amb el 
conjunt monumental de pintures murals del 
segle XVIII. Tot seguit es va visitar el nou Centre 
d’Interpretació i Museu de l’Aigua, el qual dona 
valor a un dels elements més distintius de Catí, la 
seua aigua. Per culminar la jornada es va visitar la 
coneguda “Capella Sixtina del Maestrat”, el conjunt 
de pintures murals que alberga l’Ermita de la Mare 
de Déu de l’Avellà.

Sortida a Catí del Grup de Debat i Recerca Tràngol
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Vinaròs celebra las IV Jornadas de la Memoria Histórica

EMILI FONOLLOSA

Vinaròs dedica los meses de abril y mayo a 
la Memoria Histórica con una programación 
variada para continuar difundiendo el pasado 
más reciente de nuestra historia. Entre las charlas, 
exposiciones, visitas guiadas y teatro que forman 
parte de la extensa agenda que se ha organizado 
con la colaboración de la Fundació Caixa Vinaròs, 
este pasado sábado sobresalió la visita a lo que se 
conoce como “búnker” conservado en el dique de 
Levante del puerto de la ciudad. 
Durante toda la mañana y en grupos reducidos 
por la poca capacidad del refugio, se pudo visitar 
lo que fue punto de observación durante la 
guerra civil. Gracias a las explicaciones de Toni 
Arnau, del CDEGCE de la Fundació Caixa Vinaròs, 

se pudo conocer el motivo y uso de esta singular 
construcción, que es de las que su tipo una de las 
mejor conservadas en la provincia de Castellón.  
Estas jornadas incluyen una exposición dedicada a 
la Organización Española Juvenil, en la capilla de 
Santa Victoria.  Además, se ha hecho un homenaje 
a dos vecinos ilustres, Alfred Giner Sorolla y Paco 
Batiste en motivo de centenario de su nacimiento. 
También se han previsto más actos a lo largo del 
año para recordar estas dos importantes figuras.
Este año también se están haciendo visitas 
guiadas a la cripta-refugio de la iglesia Arciprestal 
y al búnker de la entrada del puerto pesquero. La 
Brigada Municipal ha instalado luces en los dos 
espacios para poder ofrecer una mejor experiencia 
a los participantes. 
El alcalde, Enric Pla, ha destacado que "con 

estas Jornadas se muestra el compromiso 
del Ayuntamiento con la Memoria Histórica, 
recordando que la ciudad se miembro de la Red de 
Municipios Valencianos por la Memoria Histórica y 
también de la Red Nunca Más de Municipios para 
Memoria de los Camps de Exterminio Nazis". 
Pla señalaba que dentro de este compromiso 
el Ayuntamiento participa en dos iniciativas 
en recuerdo a los deportados a los campos de 
exterminio nazis. Por un lado, con la Generalitat 
Valenciana para la instalación de placas cerámicas 
en memoria de los deportados valencianos y 
por otro lado, con la Unión Europea y Amical 
Mauthaussen, a través del proyecto Stolpersteine, 
que supondrá la colocación de losas donde se 
encuentran las casas de las personas que fueron 
deportadas.

Alcanar ja està en festes 
i la colla gegantera 
d'Alcanar, el passat 
dissabte 11 de maig a la 
vesprada, va organitzar 
una cercavila molt 
festiva pel centre de la 
ciutat. A més a més, van 
aprofitar per batejar a 
una nova gegantona 
que serà portada 
pels més menuts de 
la colla canareva, reb 
el nom de Mei. Els 
donem l'enhorabona 
per ampliar la família 
gegantera i a seguir 
dansant i gaudint de 
les tradicions, festes i 
de la cultura popular.

El Cor de la Generalitat, 
a l’església Arxiprestal

Dissabte 11 de maig a l’església 
Arxiprestal va haver-hi el concert del 
Cor de la Generalitat, amb Jordi Blanch 
com a director i Francisco Hervás com 
a pianista. Un concert que va constar 
de dos parts i que entre les peces 
interpretades hi havia la Missa brevis de 
Nancy Telfer, Tramuntana tremens de 
Carles Santos o Summ und brumm de 
Richard Wagner.

Els Nanos i Gegants de Vinaròs, a les festes de Maig d'Alcanar
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La Escola d’Art decorará el patio interior del mercado 
con un gran mural cerámico

El auditorio municipal Ayguals de Izco acoge hasta 
el 26 de mayo la exposición anual de trabajos de 
los alumnos de pintura de la Escola Municipal 
d’Art. En esta muestra hay grabados, cuadros de 
acuarela y óleo y una sección infantil en la que 
se exponen cuentos desarrollados por los niños y 
niñas inscritos.  
La escuela tiene ya preparado el único curso 

monográfico de este año, que será en esta 
ocasión un curso intensivo de mural cerámico 
gracias al cual se hará un trabajo muy especial 
en la plazoleta del mercado municipal. “Vamos a 
diseñar un mural cerámico en el patio interior del 
mercado de gran formato, de aproximadamente 
10 metros, consiguiendo que los alumnos 
matriculados participen en su confección”, explicó 

la profesora Lara Domènech. La temática de este 
gran mural es el propio mercado municipal, y 
Domènech avanzó que se hará a partir de tres 
grandes paneles cuyos bocetos ya han sido 
realizados. “Será una buena manera de que los 
alumnos aprendan a trabajar en equipo en gran 
formato y a escala”, concluyó la directora del 
centro, Cinta Barberà.

He llegit amb molt de gust   el llibre 
L’imperi de la llengua comuna: guia 
de l’ imperialisme lingüístic espanyol. 
És una obra de Juan Carlos Moreno 
Cabrera, ben editada per Voliana 

Edicions. 
El que més m’ha cridat positivament l’atenció de 
l’obra és l’autor. Juan Carlos Moreno Cabrera és fill 
de Madrid (hi va néixer l’any 1956). És catedràtic de 
Lingüística General en una universitat madrilenya 
(la Universitat Autònoma). Va pujar com els altres 
nois madrilenys de la seva generació (educat en 
castellà i en el menyspreu a les altres llengües del 
Regne d’Espanya –com ara el català– i de l’Amèrica 
hispana –com ara el guaraní). Però…
Si la lluita en defensa de la dignitat i de la plena 
normalització de les llengües minoritzades del 
planeta és una causa justa, i des del catalanisme 
lingüístic n’estem convençuts; si la gent de Madrid 

són conscients del que passa ,i  per tant, capaços 
de sumar-se a totes les causes justes, com és que 
són tan pocs els madrilenys que fan un discurs 
lingüístic com el de Juan Carlos Moreno Cabrera? 
Misteri o potser sigue que el discurs centralista i 
excloent hagi calat més del que pensem.
Hi ha, encara, una altra cosa que és molt d’agrair 
de Juan Carlos Moreno Cabrera com a autor i és 
l’honestedat intel·lectual, demostrada pel fet 
que, a l’hora de presentar els arguments –que 
ell combat– del nacionalisme espanyolista per 
intentar justificar la imposició del castellà, els 
exposa amb una claredat d’allò més respectuosa. 
Son molts el escriptors, els assagistes que han 
menyspreat, quan no han atacat directament 
a la nostra cultura i a la nostra llengua com 
Menendez  Pidal , Miguel de Unamuno, Fernando 
Savater etc. O politics com Franco, Primo de Rivera, 
Juan Carlos I,   Suarez  només per citar-ne alguns. 

  Som, doncs, davant una sèrie de manipulacions 
ideològiques amb l’objectiu de presentar el 
castellà com a única llengua que té la legitimitat 
històrica per ser la llengua comuna exclusiva 
del Regne de l’Espanya actual   (i de bona part 
d’Amèrica).

Com diu l’autor mateix
“L’ imperialisme lingüístic es presenta a si mateix 
com a defensor del progrés, de la modernitat, de 
la globalització, dels drets humans i de la llibertat, 
quan en realitat no és més que una ideologia 
racista, excloent, imperialista, retrògrada, 
particularista i que recorre a les manipulacions 
més barroeres i descarades per assegurar-ne la 
justificació i acceptació.”
Quan aquesta ideologia s’aplica a   la llengua 
espanyola, sorgeix l’imperialisme lingüístic 
panhispànic.

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Los alumnos exponen sus trabajos de fin de curso en el auditorio hasta el 26 de mayo

Honestedat castellana
Opinió
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Andrés Albiol
Sol blanc

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER ESPECIES I MODALITATS DEL MES D’ABRIL DE L’ANY 2019 (II)

És una xicoteta medusa blanquinosa, 
solitària d'alta mar i endèmica 
del Mediterrani. De l'orde de les 
Narcomeduses i de la família Cuninidae, 
el seu nom científic és Solmissus 
albicens. Té la forma plana lenticular 
en la campana i al llarg de tot el bord 
posseix les bosses estomacals sense 
lòbuls. Sense canal marginal en dita 
umbrela. Té 12-16 tentacles blancs no 
retràctils i molts lòbuls quadrangulars, 
cada un d'ells amb 5-8 càpsules 
urticans. També en el bord de la 
campana estan els òrgans dels sentits, 
com molts ulls. L'estómac en forma 
de sac amb quatre canals radials. Esta 
meduseta és de color blanc transparent 
vitri. Luminiscent. La seua talla arriba 
als 3 cm. d'ampla. Feble.
Madura a l'hivern. Hi ha separació 
de sexes. Els productes sexuals estan 
davall la cavitat estomacal. Solten 
lliures a l'aigua els òvuls i esperma 
perquè es mesclen. De l'ou fecundat 
ix un pòlip, que es fixa al substrat i 
per gemmació produïx més meduses. 
Solitària. Mesopelàgica. Viu entre 
aigües a una profunditat de 500 m. 
i de nit efectua migracions verticals 
fins als 100 m. Igual es deixa portar pel 
corrent o nada proa a la corrent per 
mitjà de contraccions corporals i inclús 
pot estendre els tentacles per damunt 
de la umbrela. Menja xicotets animals 
planctònics que atrapa amb els seus 
verinosos òrgans tentaculars.
Escassa. Només és atrapada 
ocasionament per cerquers.

 Desembarcos matinales de pescado azul en la lonja

Retornó el peix blau al litoral vinarossenc
Sigue la tónica de varias semanas con buenas extracciones cerqueras de pescado azul en nuestra costa. El 
mar se mantuvo en calma. Las capturas en el resto de modalidades fueron aceptables. Y las cotizaciones 
estuvieron estables.

La pesca de arrastre, los bous han subastado a diario cigala, gamba, calamar, choquito, gallo, pescadilla, 
salmonete, pez de S. Pedro, peluda, rape, caracol, galera, faneca, raya, pulpo roquero, canana y morralla.
El cerco, el lunes doce traíñas pillaron 2.500 cajas de boquerón (8 kg/caja) y 50 de sardina. El martes 
dieciséis llums atraparon 3.500 cajas de seitó. El miércoles quince barcos llevaron 2.500 cajas de ‘oro azul’ 
y 50 de sardina. Y el jueves diez barcas subastaron 2000 de boquerón. La procedencia era; dos de Vinaròs, 
dos de Jávea, una de Torrevieja, tres de Burriana y el resto del Grau de Castelló.
La flota artesanal trasmallera, la mayoría de barquitas calan las redes tras el langostino. Una va a la sepia 
y mabre. Otra al lenguado, rombo y corvina. Y dos pescan langosta, cabracho, dentón y brótola.
El palangrillo costero, una embarcación capturó con éste arte de anzuelos pagel, dorada, sargo y pargo.
Y la pesca del atún rojo del Mediterráneo al anzuelo con línea de mano, las cuatro barcas que tenían 
la cuota conjunta de la Comunidad Valenciana, ya han llegado al cupo, de manera que ya no pueden 
faenar a la tonyina. Pero el martes arribaron dos embarcaciones de  Cambrils y L'Ametlla de Mar con ocho 
atunes de 50 Kg/pieza.

Ecos de ‘Mar’; Qué viene el calor (II)
Al avecinarse la estación veraniega, los doctores de Sanidad Marítima recomiendan el prevenir a todas 
las personas que estarán trabajando en los mares, disfrutando en playas bajo el sol, o en otros lugares 
calurosos, con medidas protectoras que ya describimos. Pero en el caso que suframos un tipo de trastorno 
por no cumplir las normas de prevención, el tratamiento a seguir es; Apartar a la persona de esa fuente 
de calor, llevándolo a un sitio más fresco con sombra y ventilación. Reducirle la temperatura corporal 
con paños húmedos, en especial al cuello, ingle o axilas. Llamar al servicio de urgencias médicas, pues se 
puede complicar si no se ataja y entrar incluso en coma. Vigilar el estado de conciencia y temperatura a 
menudo. Dar de beber despacio en caso de que tenga buen estado de conciencia, siempre en pequeños 
sorbos para que no provoque vómitos (evitar bebidas azucaradas)

PEIXOS:
     Seitó (Boquerón)                   19.122 Kg
     Sardina                                   1.012
     Bacoreta (Sarda)                     2.846
     Bis (Estornino)                              6
                                                  ______
     Total Cèrcol……….               22.986              
PEIXOS:
     Escrita (Raja, Raya)                 39 Kg
     Congre (Congrio)                        2   
     Orá (Dorada)                           137
     Sard (Sargo)                              3
Pagell (Breca)                         295
Sorella (Jurel real)                      7
Pagre (Pargo)                           34
Déntol (Dentón)                           5
Vidriá (Mojarra)                          5
                                              ____
      Total………………….         525

MOL·LUSCOS:
Sipia (Sepia)                                           1
Polp roquer (Pulpo roquero)                  9
                                                            ___
                                                             10                                                     
Total Palangre i Marrajera…..      535
PEIXOS:   
Tonyina (Atún rojo)                                              902    
Escrita (Raya)                                       149
Mantes (Batoideos)                                 8                                                                                                                             
Besuc (Besugo)                                    364
Rallat (Bonito)                                         11
Vetes (Cintas)                                          8 
Congre (Congrio)                                    44                  
Gall (Pez de S. Pedro)                            24
Orá (Dorada)                                        633
Gallineta (Cabracho)                             246
Sorells (Jureles)                                     62

Asparrall (Raspallón)                              28
Palá (Lenguado)                                  232
Sard (Sargo)                                       590
Lliri (Anjova)                                          46
Llobarro (Lubina)                                  30
Mabre (Herrera)                                  112
Pagell (Pagel, Breca)                         238
Lluç (Pescadilla, Merluza)                   116
Rap (Rape)                                        136
Rom empetxinat(Rodaballo)                  8
Aspet (Espetón)                                   4
Jurioles (Rubios)                                 4
Moll (Salmonete)                                327
Morralla (Serranos, etc)                         2
Murena (Morena)                                 27
Mero (Cherna)                                       4
Lletxa (Pez limón)                                105
Sorella (Jurel real)                                 5

Llises (Lisa, Mújol)                             259
Pagre (Pargo)                                      40
Bis (Estornino)                                     13
Roncador (Roncón)                              37
Rata (Miracielo)                                    28
Tigre (Lenguado portugués)                  30
Corva (Corvallo)                                   31
Mamona (Brótola de roca)                     99
Déntol (Dentón)                                    57
Chopa (Cántara)                                   239
Palomida(Palometa blanca)                    4
Reig (Corvina)                                       26
Morruda (Sargo picudo)                          6
Vidriá (Mojarra)                                      31
Salpa (Salema)                                      34
Tords (Tordos, Lábridos)                       11
Rom (Rémol, Rombo)                            42
Palaí (Acedia)                                        45

                                                        ______             
    Total...................................           5.491
CRUSTACIS:            
     Cranc blau (Cangrejo azul)        287
     Llagostí (Langostino)                188               
Galera (Estomatoideo)                              4
Llagosta (Langosta)                                212
Llomàntol (Bogavante)                              32
                                                          _____
      Total.................................            723
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      1
Sépia (Choco)                                   1.216
Polp roquer (Pulpo roquero)                 365
Caragol punxent (Cañailla)                     49
                                                       ______
       Total……………………        1.630         
Total Tremall i d’Altres Arts...   7.850



18 maig de 2019

20

entrevistes als candidatseleccions municipals 2019

Juan Amat Sesé
Candidat | PP VINARÒS

¿Qué caracteriza la candidatura que lidera? 
La ilusión por dar un nuevo impulso a Vinaròs. Es 
una candidatura pensada para materializar lo que 
proponemos en nuestro programa porque tan 
importante como saber que se quiere hacer es contar 
con un equipo capacitado para poderlo hacer.
¿Y el programa electoral?
Es la hoja de ruta para dar ese nuevo impulso a la ciudad, 
mediante propuestas ambiciosas a la vez que realistas. 
No prometemos nada que no podamos hacer nosotros 
mismos, sin depender de otras administraciones.
¿Cómo definiría la legislatura que acaba?
La de los engaños y las oportunidades perdidas, iniciada 
con la escandalosa subida de sueldos y reparto de 
nóminas para los integrantes del tripartito. Es también 
la que dimitió la concejala del área social al constatar 
que lo que dijeron en campaña nada tenía que ver con 
lo que hacían. Es la legislatura donde la soberbia del 
tripartito hizo que se perdiera la piscina por hacer las 
cosas mal, pese a ser advertidos en el Pleno y por los 
técnicos, desoyendo a todos, con las consecuencias que 
después tuvo cuando un juez y un fiscal certificaron 
que el proyecto no contaba con los informes necesarios 
y que por lo tanto Pla y Alsina habían mentido. O 
cuando se multó al Ayuntamiento con 40.000 € de los 
vinarocenses, por pagar fuera de plazo la seguridad 
social de los funcionarios. En lo único por lo que ha 
destacado el tripartito ha sido por sus grandes pifias y 
no por sus logros.
¿Y cómo cree que será la próxima?
Está en manos de los vinarocenses el decidir si apuestan 
por la eficacia en la gestión y dar un nuevo impulso a 
Vinaròs o, por el contrario, dan continuidad a aquellos 
que en 4 años no han materializado un solo proyecto 
mínimamente relevante.
¿Qué considera que ha hecho bien el equipo de 
gobierno de estos últimos cuatro años? 
La propaganda. Hay que reconocerles que han sido 
hábiles haciendo olvidar lo que previamente habían 
prometido y no han cumplido. Recuerdo al candidato 
socialista prometiendo eliminar la tasa de basuras, y 
no sólo no ha cumplido sino que subió el IBI. Recuerdo 
a Tots i Totes anunciando auditorías inmediatas que 
decían estar haciendo, pese a ser mentira, o sus 
promesas de crear bolsas de viviendas sociales que ni 
han iniciado en 4 años.
¿Y cuáles cree que han sido sus errores o aspectos a 
mejorar? 
Que sólo la propaganda no sirve. Tras anunciar una 
eliminación de la tasa de basuras tiene que llegar el 
cumplimiento, si no eres un político sin credibilidad.
¿A qué resultados electorales aspira su partido en 
estas elecciones? 
A los que nos posibiliten gobernar. El PP es en Vinaròs 
el único partido que garantiza el cambio. Y por lo tanto 
todo aquel que quiera un nuevo impulso para Vinaròs 
sólo tiene un referente, el Partido Popular de Vinaròs.
En estas elecciones se presentan 8 candidaturas. 
¿Está dispuesto a tener socios de gobierno su 
formación?. Si es así, ¿con qué partidos? 
Estamos dispuestos a gobernar con socios si esa alianza 
es compatible con nuestro programa. Hay partidos 
con los que nos podríamos entender pero siempre en 
torno a un proyecto que respete nuestras principales 
promesas.
¿Cuáles serán las características que definirán su 
acción de gobierno? 
Bajada de impuestos municipales. El IBI puede y debe 
ser reducido, aliviando las cargas que soportan la 
mayoría de vinarocenses. Y también el ICIO impuesto 
de construcciones, instalaciones y obras incentivando 
así una mayor actividad económica. 
Proponemos un plan de embellecimiento de la ciudad, 
para hacer un Vinaròs más habitable y más atractivo 
turísticamente, con la creación de nuevas zonas verdes 
en casco urbano y la transformación de la plaza Primero 
de Mayo, convirtiéndola en un gran parque que 
revalorice y dinamice la zona. Desarrollaremos un nuevo 

espacio verde en el PAI de la torre Ballester, abriendo la 
calle Andorra y la Ramón Llull con la puesta en valor 
de una nueva plaza de 3.600 m2 donde predomine 
el verde. Además actuaremos en la Plaza Jovellar y la 
avenida Leopoldo Querol.
Apostaremos por planes de mejora específicos para la 
costa norte, costa sur y ermita. Es imprescindible poner 
fin a la falta de inversión en estas zonas en aspectos 
muy concretos como el asfaltado, la iluminación o las 
graves deficiencias en limpieza y seguridad que deben 
empezar a ser corregidas de forma urgente.
En empleo posibilitaremos un centro especial vinculado 
a la hostelería. Se puede hacer mucho más de lo que 
se ha hecho por crear nuevas oportunidades para 
personas con necesidades especiales. E incorporaremos 
una actitud exigente  ante las desatenciones de las que 
Vinaròs es objeto. Reivindicaremos el segundo centro 
de salud y que se corrijan las gravísimas listas de espera 
de nuestro Hospital. Así como el inicio del Jaume I 
tantas veces anunciado y que continua en barracones.
Si es alcalde, ¿cuál será su primera decisión o la más 
urgente? 
Habilitar una modificación presupuestaria que dé 
cobertura a trabajar desde el minuto uno en propuestas 
que realmente mejoren la vida de los ciudadanos. 
El presupuesto 2019 ya está aprobado. ¿Cambiaría 
aun así alguna cosa en caso de gobernar? 
Sí. Se destina gran cantidad de dinero a proyectos 
superfluos que nada aportan a los ciudadanos, por 
ejemplo mejoras en edificios del ayuntamiento por 
importe de 425.000 euros que nosotros destinaríamos a 
las prioridades antes mencionadas. Es sólo un ejemplo 
de las partidas que se podrían ajustar y reorientar.
¿Cuáles son las tres prioridades que cree que tiene 
Vinaròs en este momento? 
Dinamizar la ciudad creando nuevas oportunidades y 
mayor actividad económica. 
Embellecer Vinaròs reforzando nuestro municipio 
como un destino turístico de calidad y más habitable. 
Y es imprescindible tener un Alcalde reivindicativo. 
La situación que sufrimos en el Hospital comarcal, el 
engaño de anunciar año tras año el Jaume I o la falta de 
inversión en el puerto son ejemplos de que Vinaròs ha 
sido ignorada por la Generalitat y, lo que es peor, con 
la complicidad de nuestros gobernantes locales que 
no sólo no han reivindicado sino que encima justifican 
sus incumplimientos. Es importante saber defender los 
intereses del municipio. 
¿Qué cambiaría para mejorar la relación con la 
oposición y rebajar la tensión que hay en los últimos 
años en caso de poder formar gobierno? 
Es fundamental que el Alcalde respete a la oposición y 
dé la opción a que participen en la toma de decisiones. 
En esta legislatura las actitudes autoritarias del gobierno 
municipal han hecho que tengan problemas con todos 
los partidos de la oposición, hasta con los de izquierdas, 
lo que evidencia que han gobernado sin contar con 
nadie. Hay que gobernar desde la generosidad con 
aquel que no piensa como tú, pero que puede aportar y 
enriquecer la acción de gobierno. 
¿Reestructurará, creará o eliminará alguna 
concejalía si gobierna?
Habrán concejalías que se agruparán y una de nueva 
creación. Si soy Alcalde habrá un concejal de costa 
norte y costa sur que contará con partida específica 
para revertir la falta de inversiones en ambas zonas. 

Por áreas, cuál será su prioridad en:
Urbanismo: Creación de nuevas zonas verdes en casco 
urbano (Plaza Primero de Mayo; Plaza Jovellar y la 
Avenida Leopoldo Querol). Desarrollar el PAI de la torre 
Ballester e iniciar la solución al PAI del Vinalab.
Obras y servicios: Plan de asfaltado de aquellas calles 
en peor estado y mejoras de alumbrado.
Hacienda: Bajada de impuestos. Concretamente el IBI 
que afecta a las familias y comercios y el ICIO que afecta 
a la actividad económica.
Juventud: Aumentar la oferta de ocio con la creación 

de un festival musical diurno y al aire libre.
Industria: Reivindicaremos una política industrial en la 
que Vinaròs sea tenida en cuenta. 
Comercio: Bonificaremos el IBI a locales comerciales y 
hostelería y reduciremos el Impuesto de construcciones 
instalaciones y obras. Potenciar las campañas de apoyo 
al comercio local y la creación de nuevos eventos y 
ferias que atraigan a gente y dinamicen el municipio.
Educación: La construcción del Jaume I.
Gobernación: Incremento del control del ruido de las 
motos. También de las conductas incívicas por la no 
recogida de defecaciones de animales o la de los restos 
de poda. Aprobar un plan de seguridad especifico y 
diferenciado para costa norte, sur y ermita.
Personal: Aprobación de una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo
Participación ciudadana: No sólo escuchar a los 
vinarocenses, sino también actuar en consecuencia. 
Medioambiente: Aumento de las zonas verdes en 
casco urbano, haciendo de Vinaròs una ciudad más 
habitable y turística.
Agricultura: Plan de mejora de los caminos rurales y 
apoyo al sector primario.
Bienestar Social: Restructuración de las ayudas de 
emergencia. Impulsaremos la construcción de la 
residencia de la tercera edad. Y reivindicaremos el 
centro Ocupacional.Además de dar una mejor atención 
a las asociaciones de mayores.
Accesibilidad: Avanzaremos en la eliminación de 
barreras.
Cultura: Mejorar la oferta cultural y hacerla más variada.
Turismo: Plan de embellecimiento de la ciudad 
potenciando a Vinaròs como destino turístico de 
calidad y familiar.
Deporte: Impulsaremos la construcción del carril lúdico 
a la ermita y el inicio del carril bici insertado en el nuevo 
bulevar de la avenida Francisco José Balada.
Fiestas: Diversificar las fiestas para todos los sectores 
de edad y población además de potenciar las fiestas 
tradicionales de las calles.
Empleo: Posibilitaremos un Centro Especial de empleo 
de hosteleria
Nuevas tecnologías: Una administración moderna 
para que la burocracia no sea una barrera para el día a 
día de los vinarocenses.

Nom i cognoms: Juan Amat Sesé

Edat:  37 años

Estat civil: Casado

Professió: Abogado

Aficions: Lectura, cine, fútbol y viajar

de Vinaròs



18 maig de 2019

21

entrevistes als candidatseleccions municipals 2019

Què caracteritza la candidatura que encapçala? 
Formem una candidatura disposta a donar-ho tot 
per treballar per un Vinaròs més igualitari, més 
democràtic, social i sostenible. El conformem dones 
i homes preparades i amb una bona experiència 
en el govern municipal i també al carrer, amb 
les associacions i entitats de la localitat. Estic 
convençuda que ho farem molt bé.
I el programa electoral? 
Complet i ambiciós. Elaborat per donar-li el canvi 
que es mereix la nostra ciutat, pensat per a les 
ciutadanes i ciutadans. Els eixos són: Vinaròs 
Inclusiva, on desenvoluparem les polítiques socials, 
i treballarem perquè la municipalitat siga per a les 
persones. Vinaròs Cultural, apostem per crear dues 
infraestructures, l'Espai Carles Santos, a la cotxera 
de Batet; i un centre cívic, a l'avinguda Tarragona. 
El tercer eix és Vinaròs Participa, com a principals 
punts: processos participatius, transparència i 
innovació tecnològica. I finalment arrodonim el 
programa amb Vinaròs Sostenible i Transició verda, 
on contemplem promoure un parc solar a Les 
Soterranyes.
Com definiria la legislatura que ara acaba?
 Molt bona i profitosa, per primera vegada s'ha 
treballat seriosament i amb fruits per construir 
el Col·legi Jaume I, per oferir els terrenys a la 
Generalitat pel segon Centre de Salut i per rebaixar 
el deute municipal en quasi 8 milions d'euros. 
Però sobretot ens hem dedicat a desenvolupar 
polítiques socials, a fer polítiques per a la gent, amb 
la posada en marxa de la Residència de la Tercera 
Edat, en una inversió de 6.600.000 euros. L'equip 
de govern presidit per Totes i Tots Som Vinaròs ha 
sabut entendre els principals problemes de les 
vinarossenques i vinarossencs i els ha donat bona 
solució amb un increment en polítiques socials 
d'un 160%. Una altra cosa és si parlem de l'entesa 
en l'oposició, ens haguera agradat que fora més 
cordial.
I com creu que serà la pròxima? 
Els paràmetres a seguir seran resoldre els problemes 
de la ciutadania, amb uns processos participatius i 
assemblees veïnals per fer realitat les propostes de 
la gent. Nosaltres, Totes i Tots Som Vinaròs, apostem 
per una legislatura tranquil·la i governada des de la 
responsabilitat, volem oferir l'acció municipalista 
com eina transformadora de la societat, que siga 
un viatge cap a la igualtat d'oportunitats. Que siga 
fructífera i d'entesa.
Què considera que ha fet bé l'equip de govern 
aquests últims quatre anys? 
Una de les millors accions que hem dut a terme 
és assolir l'Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat (EDUSI) per déu milions 
d'euros, cofinançada en un 50% per fons europeus. 
Això es tradueix en el fet que hem aconseguit cinc 
milions d'euros per Vinaròs sense cap cost, amb els 
que podrem dur a terme la via litoral de la Costa 
Sud i la regeneració urbana de la Costa Nord o la 
Passarel·la del riu Servol, un projecte d'eficiència 
energètica o que Vinaròs siga una ciutat intel·ligent.
I quines creu que han estat les seues errades/
mancances o aspectes a millorar? 
Està clar que hem de millorar sobretot amb la 
relació amb altres institucions, cal ser encara més 
persistents. Això ho hem patit en la construcció del 
Jaume I. Ens van dir, per activa i per passiva, que 

la Generalitat construiria aquest centre escolar i 
ens ho vam creure. Hem d'estar més damunt dels 
projectes. Passa el mateix amb l'hospital comarcal.
A quins resultats electorals aspira el seu partit 
en estes eleccions municipals? 
Totes i Tots Som Vinaròs aspirem a revalidar 
l'alcaldia. Durant els últims quatre anys hem estat 
al capdavant del nostre consistori i ens sentim 
satisfets de la feina feta. Ara ens presentem 
amb una llista renovada i de continuïtat que jo 
encapçalo, i n'estem segurs que les vinarossenques 
i els vinarossencs, que ens coneixen i saben del 
treball que hem fet, ens donaran el seu suport. Som 
un equip preparat que sortim a guanyar, a repetir 
resultats i inclús augmentar-los.
En estes eleccions es presenten 8 candidatures. 
Està disposada a tindre socis de govern la seua 
formació? Si és així, amb quins partits? 
El temps de les majories absolutes ha acabat i ara 
per governar s'ha de pactar. Totes i Tots Som Vinaròs 
hem demostrat en la legislatura que ara acaba que 
hem sabut portar la municipalitat juntament amb 
dos partits més i ens ha anat bé. Així que clar que 
estem disposats a pactar, això sí, sempre amb 
partits progressistes.
Quins seran els trets que definiran la seua acció 
de govern? 
Les nostres propostes principals són polítiques 
socials justes, treball i gestió participativa i 
urbanisme sostenible, verd, amable i inclusiu, 
així com govern democràtic, transparent i 
igualitari. Són eixos transversals, que els durem 
a terme en totes les àrees de l'ajuntament. 
Si és alcaldessa, quina serà la seua primera 
decisió o la més urgent? 
El primer que faré és donar un impuls a la construcció 
del col·legi Jaume I. Per la desídia dels consistoris 
de legislatures passades, hi ha xiquetes i xiquets de 
Vinaròs que han estudiat tota la primària en barracons. 
Els pressupostos del 2019 ja estan aprovats. 
Canviaria d'ells alguna cosa en cas de governar? 
Sempre ens agradaria disposar de més recursos 
per a inversions, però crec que han estat uns 
pressupostos consensuats pel tripartit i responen 
a les necessitats dels ciutadans del nostre poble. 
Quines són les tres prioritats que creu que té 
Vinaròs en estos moments? 
La primera prioritat és crear llocs de treball de 
qualitat i ben remunerats, per això apostem per 
impulsar un parc d'energia solar a Les Soterranyes 
i potenciar les Planes Altes. Volem que el talent 
dels nostres joves es quede a Vinaròs. La segona 
prioritat, disposar d'unes instal·lacions culturals 
dignes: un centre cívic i l'espai Carles Santos a 
la cotxera Batet. I la tercera prioritat, crear la via 
litoral en la Costa Sud i el sentit únic en la Costa 
Nord, per tant necessitem ja la reversió de l'N-340. 
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? La 
tensió es dóna sobretot en els plenaris, on hi ha 
una sobreactuació de l'oposició, una defensa de 
les seues postures massa vehement, per dir-ho 
suaument. De vegades, sembla més un plató de 
televisió que el màxim òrgan representatiu de la 
corporació. Els plens han de servir per a deliberar 
sobre l'ordre del dia, clar que sí, però mai per insultar 
o faltar al respecte als regidors que l'integren. 

 

Reestructurarà, crearà o eliminarà alguna 
regidoria si governa? Quina/es? Això ho decidirem 
després de les eleccions municipals i quan estiga 
l'equip de govern conformat. És precipitat parlar 
d'aquests temes per responsabilitat amb els 
partits que integrarem un possible nou equip de 
govern, haurà de ser una decisió consensuada. 
 
Per àrees, quina serà la seua prioritat en:
Urbanisme: Donar continuïtat al passeig amb la 
passarel·la del Servol i acondicionar Els Cossis.
Obres i serveis: Desenvolupar la plaça 1r de Maig, 
integrant la zona portuària a la ciutat.
Hisenda: Baixada fiscal als habitatges, comerços i 
vehicles que utilitzen energies renovables.
Joventut: Remodelació del Casal Jove.
Indústria: Crear un parc solar a Les Soterranyes.
Comerç: Fomentar el Mercat com a punt de 
referència agroalimentari.
Educació: Finalitzar el Jaume I.
Governació: Llei de Transparència.
Personal: Impulsar la Llei d'Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública.
Participació ciutadana: Crear el Consell de Ciutat.
Mediambient: Pla d'arbrat municipal.
Agricultura: Reivindicar davant la UE el nostre camp.
Benestar Social: Casa de la Dona.
Accessibilitat: Vinaròs lliure de barreres per a 
qualsevol persona amb diversitat funcional (sonores, 
visuals i arquitectòniques).
Cultura: Centre Cívic, on es traslladaria l'Escola d'Art.
Turisme: Sentit únic de la carretera Costa Nord, amb 
carril bici.
Esport: Promoure l'esport mixt, inclusiu, amb 
vestimenta igualitària per a dones i homes.
Festes: Promocionar les festes de barri.
Ocupació: Continuar amb el Vinalab com epicentre 
de l'emprenedoria i la innovació a Vinaròs. 
Noves tecnologies: Que Vinaròs siga destinació 
turística intel·ligent.

Nom i cognoms: Anna Fibla Pauner.

Edat: 53 anys.

Estat civil: casada

Professió: Llicenciada en Ciències de la 
Informació.

Aficions: Jardineria, pintura, lectura.

Anna Fibla Pauner
Candidata | TOTES I TOTS SOM VINARÒS
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Guillem Alsina Gilabert
Candidat | PSPV-PSOE VINARÒS

Què caracteritza la candidatura que encapçala? 
És paritària i equilibrada en la seua capacitat i 
experiència laboral. Pensada per a governar. Amb  
persones amb perfils professionals que s'adapten a 
les exigències de totes les regidories. Tots amb una 
experiència professional demostrada, que ens ajudarà 
a seguir la línia que els 4 regidors socialistes que hem 
estat al govern aquesta legislatura, hem marcat i 
que vol seguir el partit a Vinaròs, defugint del fang i 
les males formes, i centrar-nos en l'acció de govern. 
I el programa electoral?
Dintre del model de ciutat que proposem els socialistes, 
hem ressaltat 29 prioritats, realistes, i necessàries i 
per a complir en una legislatura, a banda d'altres que 
dependran dels moments que ens marquen aquests 
4 anys. Tampoc hem d'oblidar que tant el govern 
central, de la mà del President Sánchez i el govern 
autonòmic, amb Ximo Puig al capdavant, estan 
liderats pels nostres companys socialistes, fet que 
ens fa ser molt optimistes a l'hora d'anar a reclamar 
solucions urgents a temes històricament enquistats 
com la protecció de la nostra costa, l'aportació de 
sorra al Fortí i Fora Forat o tot el referent en matèria de 
comunicacions (gratuïtat AP-7, N-340, N-238, N-232) 
Com definiria la legislatura que ara acaba? 
Una legislatura de transició, necessària per a sortir d'una 
paràlisis, i aclaridora de qui és qui en la corporació, i que 
ha fet cadascú des del seu lloc.
I com creu que serà la pròxima? 
Per part del PSOE, serà una legislatura on tothom 
aportarà el millor d'ell mateix, efectiva i eficaç per a 
la nostra ciutat i la seua gent. Serà  una legislatura on 
haurem de fer molts de viatges a Madrid i València per 
fer prevaldre els interessos de tots els vinarossencs.
Què considera que ha fet bé l'equip de govern 
aquests últims quatre anys?
Millorar el dia a dia i benestar de tota la ciutadania, ja 
que hem recuperat espai públic per a les persones, com 
la "nova" av. Jaume I, els 6 nous parcs infantils, la millora 
de les zones d'esport gratuït amb instal·lacions noves 
com els 2 parcs de Cal·listènia, l'esforç per millorar els 
carrers amb més de 53.000 m² d'asfalt renovat, tornar 
a fer de Vinaròs tot un referent en matèria de festes, 
l'esforç que s'ha fet en educació amb el programa Xarxa 
Llibres, l'entrada al programa Edificant, on s'han fet 
reformes a l'IES Leopoldo Querol i el CEIP la Misericòrdia 
per més de 300.000 €, on s'han realitzat tots els passos 
administratius per fer una realitat el CEIP Jaume I, hem 
reduït el deute municipal en més de 6 milions de €, ... 
Treball que ha tingut un resultat directe en el benestar 
dels ciutadans que dóna com a resultat un augment de 
la qualitat de vida dels nostres veïns.
I quines creu que han estat les seues errades/
mancances o aspectes a millorar?
En un pacte de govern, no es pot dur a terme tot allò 
que els socialistes volíem, i amb només 4 regidories, 
hem hagut de fer encaix de propostes amb els nostres 
socis per tal de portar a bon terme el Pacte de les 
Cavallerisses. És per això que ara, demanem un vot 
majoritari i suficient per a poder assolir totalment, el 
nostre programa.
A quins resultats electorals aspira el seu partit?
El Partit Socialista a Vinaròs, té vocació de govern, 
Hem estat 29 anys governant la nostra ciutat. Aspirem 
a guanyar les eleccions i a recuperar l'alcaldia amb 
la majoria necessària per a dur a terme el nostre 
model socialista de Vinaròs. Sense prepotència però 
amb l'orgull que caracteritza al Partit Socialista. 
En aquestes eleccions es presenten 8 candidatures. 
Està disposat a tindre socis de govern la seua 
formació? Si és així, amb quins partits? 
Els socialistes sabem arribar a pactes i acords. Tothom 
que estiga disposat a contribuir amb la millora de 
Vinaròs amb idees de progrés serà benvingut a asseure’s 
a taules de negociació. En cas de pacte, estem dispostos 
a liderar un govern de forces progressistes. Tenim molt 
clar que, aquelles forces que han blanquejat la ultradreta 

i gràcies al seu vot governen en territoris com Andalusia, 
no són benvingudes en l'entesa dels nostres pactes. Cal 
que els partits localistes, també es definisquen.
Què definirà la seua acció de govern? 
Diàleg, responsabilitat i vocació de servei a la nostra 
ciutat, per aconseguir un benestar i millora de la qualitat 
de vida de tots els que hi viuen aquí.
Si és alcalde, quina serà la seua primera decisió o la 
més urgent? 
Parlar amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el 
president del Govern, Pedro Sánchez, per agilitzar els 
projectes pendents.
Els pressupostos del 2019 ja estan aprovats. 
Canviaria d'ells alguna cosa en cas de governar?
En funció del que es puga aconseguir amb les altres 
administracions, es poden fer sempre modificacions 
pressupostàries, però són uns pressupostos realitzats i 
pensats per la nostra companya, Maria Cano, i les línies 
bàsiques les hem traçat nosaltres.
Quines són les tres prioritats que creu que té Vinaròs 
en aquests moments?
Com a prioritats, tenim les infraestructures, la indústria i 
ocupació, que són de llarg recorregut en el temps, i que 
convé encetar en l'inici d'una legislatura. Aquelles que 
ja estan en marxa, vigilar-les, però sobretot, planificar 
les noves. La ciutat esportiva, l'auditori, o el pla integral 
d'emergències serien prioritats que es realitzen a llarg 
termini, però s'han d'iniciar en primer lloc La indústria i la 
creació de lloc de treball, són els punts més necessaris i 
complexos per a la nostra societat. Estem compromesos 
en el desenvolupament industrial de la nostra ciutat com 
un sector econòmic més, com els serveis, el comerç i el 
turisme. En el nostre model de ciutat és molt important, i 
tant la crisi, com altres governs no socialistes, han aturat 
aquest desenvolupament industrial. Aquesta legislatura 
s'han invertit més d'1 milió de € en els polígons del 
terme, i s'han fet passos importants per a donar-li una 
viabilitat al polígon de Soterranyes, com el compromís 
de l'alliberament de l'AP-7, l'anunci d'una nova sortida 
de l'autopista a l'N-232 i les millores en aquest vial. 
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? 
Portem ja quatre anys fent-ho,  en no contestar  a les 
provocacions dialèctiques d'altres, que ho han malentés 
o bé aprofitat per a atacar als socialistes. El "i tu més" no 
serveix per a construir. Si hi ha voluntat de diàleg sincer 
i constructiu, estarem molt contents de treballar colze a 
colze  i escoltar alternatives, partint del respecte mutu. 
Reestructurarà, crearà o eliminarà alguna regidoria 
si governa? Quina/es? 
Com a mínim  dues: Regidoria d'educació, infància 
i Joventut, sabem que es pot guanyar en eficàcia a 
l'hora de planificar i executar mesures importants en 
el desenvolupament educatiu i social a les edats de 0 a 
18 anys. La segona serà la Regidoria de Promoció de la 
Ciutat, Interés Turístic i Relacions Institucionals. Aquesta 
legislatura ha quedat molt clar que és un departament 
que s'ha de modernitzar, creure amb ell i en els seus 
treballadors. El turisme és un dels motors econòmics de 
la nostra ciutat. 
Per àrees, quina serà la seua prioritat en:
Urbanisme: Adaptar a la realitat de Vinaròs el Pla 
General d'ordenació Urbana. Hi ha dues zones que són 
prioritàries, l'estació de tren i la Torre Ballester.
Obres i serveis: Continuar en la manera de fer d'aquests 
4 anys. Hem de cuidar la nostra ciutat de manera 
decidida. Un bon manteniment preventiu és la base per 
estalviar recursos econòmics en reparacions d'urgència 
molt més cares.
Hisenda: Bonificacions en comerç, emergència social, 
industrialització i transició energètica.
Joventut: Oci, participació, formació i esport. Són les 
bases per al desenvolupament de la nostra Joventut.
Indústria: Continuar buscant inversions per als polígons 
ja creats i consolidats, i aconseguir una viabilitat per al 
polígon industrial de les Soterranyes.

Comerç: Acordar amb els comerciants les seues 
necessitats. Potenciar el que ells decideixen. D'entrada, 
un pla d'accessibilitat al comerç del centre: ajudes al 
petit comerç.
Educació: Inaugurar el Jaume I i treballar amb la 
Generalitat Valenciana perquè tots els nens de 2 
anys tinguin una plaça pública als nostres col·legis.
Governació: Donar resposta a les problemàtiques de la 
policia local. Dotar-la de noves instal·lacions.
Personal: Implementar correctament la Relació de llocs 
de treball. Millorar la formació continuada per major 
eficiència de les prestacions als vinarossencs.
Participació ciutadana: Més mecanismes de 
participació amb les noves tecnologies. Tot i l'esforç 
realitzat, és millorable.
Medi ambient: Ampliació de les eines per a iniciar 
la transició energètica i ecològica municipal, en 
coordinació amb l'estatal i l'autonòmica. 
Agricultura: Coordinació amb el Consell Local 
Agrari, per a la producció i millora comercial.  Apostar 
fermament per la xarxa de camins rurals.
Benestar Social: El seu bon funcionament és clau en 
la nostra societat. Dotar-lo amb noves eines de millora, 
com el pla d'inclusió i el pla d'igualtat. Reforçar la seua 
importància. És Àrea Prioritària per als socialistes.
Accessibilitat: Hem d'ampliar l'accessibilitat a nous 
reptes, com, el pla d'ajudes al comerç per adaptar les 
entrades als locals comercials, assegurar l'accessibilitat a 
tots els locals administratius, finalitzar l'accés de voreres 
i parcs, garantir l'accessibilitat al local de l'ermita i fer 
accessible la platja del clot.
Cultura: De totes les millores, destacar el projecte 
“Museus Temàtics” de la ciutat: MUTS
Turisme: Reordenar totalment i de manera ambiciosa 
aquesta àrea.
Esport: Iniciarem el programa Vinaròs viu i actiu, una 
barreja d'esport i salut.
Festes: Continuar amb la  des-estacionalització. 
Mantenir el nivell de la resta de festes aconseguit en 
aquesta legislatura.
Ocupació: Augmentar el paper de  Vinalab. Reclamar 
noves ajudes per fomentar l'ocupació. Aquesta 
legislatura s'han aconseguit més d'1,9 milions de € per a 
contractar a jornada completa a 152 persones.
Noves tecnologies: Vinaròs  SMART  City. Les noves 
tecnologies al servei del ciutadà 

Nom i cognoms: Guillem Alsina Gilabert

Edat: 38

Estat civil: Casat

Professió: Tècnic Superior en Sistemes 
de Regulació i Control Automàtics i Tècnic 
Superior en Gestió Forestal i Medi Ambiental

Aficions: Ciclisme i Senderisme
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Candidat | COMPROMÍS VINARÒS

entrevistes als candidatseleccions municipals 2019

Jordi Moliner Calventós
Què caracteritza la candidatura que 
encapçala?
L’equilibri: experiència/il·lusió. Veterania / 
joventut. Persones Formades/ Persones amb la 
formació que dona la vida. Persones implicades i 
amb ganes de millorar el nostre Vinaròs.

I el programa electoral?
El nostre programa es un programa per a les 
persones, inclusió pensat per a millorar la vida de 
les persones amb una visió global del municipi  i 
de la forma que aquest a d’interactuar amb els 
ciutadans.  L’administració ha d’estar al servei de 
les persones i no s’ha de veure com un obstacle.

Com definiria la legislatura que ara acaba?
Ha estat una legislatura llastrada per diverses 
causes, la inexperiència en gestió publica per 
part de Podemos ens ha fet a voltes donar 
passes en fals. L’oposició no ha tingut actitud de 
responsabilitat i visió d’ “estat”, anteposant  els 
seus interessos de partit per davant dels de la 
ciutat. Clar exemple és la pèrdua de la piscina. 
La crispació constant en la que s’ha instaurat 
el PP no facilita gens el diàleg i la col·laboració 
necessària per a desenvolupar una bona feina.
La situació en que es trobava la Generalitat ha 
estat un problema a l’hora de rebre actuacions  
per part de les diferents conselleries .

I com creu que serà la pròxima?
Dependrà molt de les persones que integren la 
corporació i dels resultats de cada grup.
Aquells que han estat 4 anys crispant i ficant 
pals a les rodes si pot ser trauen mals resultats, 
es tindran que repensar les seues actituds. 

Què considera que ha fet bé l’equip de govern 
aquests últims quatre anys?
Hem fet un gir important de les polítiques, 
hem apropat les institucions als veïns. I sobre 
tot resolts alguns problemes endèmics, com el 
Jaume I, l’ampliació del Vilaplana i hem assentat 
les bases per el  desenvolupament futur de la 
nostra ciutat. L’Edusi, la via litoral, la Smart City i 
altres projectes milloraran sense dubte la nostra 
ciutat i la qualitat de vida dels vinarossencs.

I quines creu que han estat les seues errades/
mancances o aspectes a millorar?
Pots ser hem comès errors de comunicació, 
l’anunciar projectes, obres o actuacions, abans 
d’estar tancats al cent per cent o que no depenien 
de nosaltres, i s’han endarrerit, han creat una 
inseguretat, i una falta de credibilitat que ha 
estat aprofitat per l’oposició per desprestigiar 
certes actuacions de l’equip de govern.

A quins resultats electorals aspira el seu 
partit en estes eleccions municipals?
Compromís per Vinaròs, estarà allà a on vulgue 
Vinaròs.  Però creiem que la feina feta, l’equip 
i el nostre programa, mereixerà un  major 

recolzament, per part de la ciutadania. 

En estes eleccions es presenten 8 
candidatures. Està disposat a tindre socis de 
govern la seua formació?  Si és així, amb quins 
partits?
El temps de les majories absolutes ja ha passat, 
en l’actualitat cal fer pactes de govern, per a 
aconseguir estabilitat. 
Per suposat amb les forces progressistes, però 
després de l’experiència actual, caldrà corregir o 
matisar millor certes qüestions.

Si és alcalde, quina serà  la seua primera 
decisió o la més urgent?
La primera decisió seria reunir-me amb la resta 
de portaveus, per a tractar i normalitzar les 
relacions, rebaixar la tensió i l’espectacle que a 
voltes es produeix al plenari.

Els pressupostos del 2019 ja estan aprovats. 
Canviaria d’ells alguna cosa en cas de 
governar?
No, són els nostres pressupostos.

Quines són les tres prioritats que creu que té 
Vinaròs en estos moments?
Canviar el nostre model de turisme, cap a un 
turisme mes cultural i mediambiental.
Continuar amb el recolzament als sectors 
primaris.
Fer una ciutat totalment inclusiva, que es mes 
que fer rebaixos a les voreres. 

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?
Crec que hi ha que marcar unes línies roges, 
uns fets, burles, insults, faltes de respecte que 
no es poden deixar passar. Per que si es deixen 
passar els plenaris acaben per convertir-se 
amb un circ. I el respecte a la institució, els 
bons modals i la serietat es fonamental, per a 
la credibilitat i respecte a la institució.

Reestructurarà, crearà o eliminarà alguna 
regidoria si governa? Quina/es?
Alguna reestructuració  serà necessària, hi 
han regidories amb molta carrega de treball, 
i d’altres que estan molt vinculades entre si 
i caldria reorganitzar-les. Cal reestructurar 
Participació Ciutadana per tal de convertir-la 
en una veritable eina al servei del ciutadà

Per àrees, quina será la seua prioritat en:
Urbanisme: Cal agilitzar i reestructurar eixa 
regidoria. Fer de Vinaròs una ciutat on agrade 
viure.
Obres i serveis: Ha de ser una regidoria al 
servei de les altres. 
Joventut: Impulsar la participació de la 
joventut de la ciutat més allà de l’oci nocturn. 

Conectar l’Ajuntament i associacionisme 
juvenil. Ampliar-la a infantessa.
Indústria:  Continuar millorant l’oferta i 
apostar per una industria verda.
Comerç: Buscar les eines per a  potenciar-ho.
Educació: Impulsarem una major  cooperacio 
amb les escoles. La ciutat no pot viure 
d’esquena als seus xiquets.
Governació:  resoldre problemes gossos i 
seguretat
Personal: : ficar en marxa la RPT. 
Participació ciutadana: fer una regidoria 
veritablement al servei de les persones
Mediambient: continuar amb la conscienciacio 
i treball amb els escolars
Agricultura: pla integral d’asfaltat de camins
Benestar Social: Creació del Consell 
Discapacitat.
Accessibilitat: accessibilitat per altres tipus 
de discapacitats.
Cultura: potenciar i dignificar el nostre 
patrimoni i crear nous espais per a posar-lo en 
valor. Fer del valencià l’eix vertebrador de la 
cultura vinarossenca.
Turisme: desestacionalitzar-lo i potenciar el 
turisme inclusiu.
Esport: potenciar l’esport escolar i ampliar els 
llocs a on practicar-ho
Festes: fer aplegar les festes a tots el barris de 
la ciutat. Cuidarem que les festes siguen no 
sexistes.
Ocupació: recoltazem al petit i mitja empresari, 
per a facilitar la creacio d’ocupació.
Noves tecnologies: utilizar-les per a facilitar 
els tràmits en l’administració. Farem tallers 
per a facilitar a la població la seua relació amb 
l’Administració.

Nom i cognoms: Jordi Moliner Calventos

Edat:  48

Estat civil: Casat- 2 fills.

Professió: Jardiner

Aficions: Llegir Novel·la Històrica, escoltar 
música, gaudir de la família
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El passat dissabte 11 de maig es va celebrar a 
Villarreal coincidint en les seues festes : el Trofeu 
Sant Pasqual.Més de 200 nadadors de 9 clubs de 
Valencia, Castelló i Terol es van donar cita per 
a participar en aquest trofeu.El CN Vinaròs va 
convocar un total de 26 nadadors acompanyats 
pels nostres tècnics Albert i Isidro.Va ser una 
jornada molt intensa i tots ho van fer el millor 
possible.En la classificació general, el CN Vinaròs 
va quedar en tercera possició.I en les proves 
individuals vam aconseguir les següents medalles 
:En categoría aleví / infantil :Daniela Muñoz : or en 
100 braça i bronze en 200 estils i 400 lliuresCarla 
Bernial : or en 100 i 200 papallona i 400 estilsSara 
Vea : or en 50, 100 i 200 lliuresAura Perez : or en 
50 braça i plata en 100 braçaAinhoa Garcia : plata 
en 100 i 200 esquenaLucia Garcia : bronze en 
200 braçaAndreu Jovani : or en 100 i 200 braça i 
plata en 50 lliuresGerard Labernia : bronze en 50 
esquenaHector Cervera : bronze en 100 braçaEn 
categoría junior / absolut :David Leon : or en 100 
esquena i 800 lliures i plata en 100 lliuresMarc 
Vea : bronze en 200 estilsToni Bordes : or en 200 
lliures i plata en 50 braçaMiquel Segarra : plata 
en 50 lliures i bronze en 400 lliures.En la prova 
de relleus 8x50 lliures van aconseguir medalla de 
plata l' equip format per : Aura,Carla,Sara,Daniela, 
David,Pere,Hector i Andreu.Enhorabona a tots 
els nadadors per els resultats aconseguits !!!

El pasado sábado noche se disputó el segundo 
campeonato social de nuestro club, teniendo 
como escenario la playa Mar Chica en Benicarló. 
En esta ocasión 14 socios fueron los participantes, 
empezando la competición a las 20:01 horas tras 
el disparo de un primer cohete. El viento estuvo 
presente durante todo el concurso, aunque 
sin incomodar demasiado a los pescadores, 
predominando durante todo el concurso el buen 
clima. En cuanto a las capturas, fue al caer la 

noche cuando estás hicieron acto de presencia, 
mayoritariamente doradas, mabras y jureles de 
buen tamaño, entre otras especies, destacando 
anecdóticamente la captura de un lenguado. A las 
02:01 se disparó el segundo cohete dando fin al 
campeonato, resultando la siguiente clasificación:
1° clasificado: Ivan Brandolese con 2238 puntos
2° clasificado: David Bosch con 940 puntos
3° clasificado:  David Rodríguez Aguilella  con 846 
puntos.

La porra consistente en 2 litros de aceite arbequina 
de Mas de Noguera Vinaròs y 1 bote de escalivada 
“a la llenya” de Aus i Ous fue a las manos de David 
Bosch, al salir premiado el número 35.
Agradecer a todos los participantes su asistencia, 
animándoles a participar en el próximo social el 
día 25-5-19 que tendrá lugar en la playa norte de 
Peñíscola desde las 20:00 hasta las 02:00. Buena 
pesca. Os esperamos.

T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com

CN Vinaròs

II Social Club de Pesca Vinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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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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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

 

 

 

La teua escola d'idiomes  
a Vinaròs, Benicarló i 

Morella 
 

30 de maig, 18h 
Sala d’actes de 

la Biblioteca 
Municipal 

Xarrada: 
 

 

 

 
 
 
 
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: 

 

 

 
 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€ 

 
 

Viatge Fi de Curs a  

 Vall de Boí, Taüll, Vielha 

   1r plat: Escudella Catalana 
2n plat: Vedella estofada en bolets 

   Postre: Crema Catalana 
Pa, Aigua, Vi  i café. 

 

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.  
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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

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTSCALENDARI ESPORTIU
VINARÒS

2019

7  D ’A B R I L  2 0 19  MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA CME 2019

3 1  D E  M A I G  2 0 19  FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES 2017-18

15  J U N Y  2 0 19  5K I 1500 M FESTES SANT JOAN I SANT PERE

10  D ’A G O S T  2 0 19  VI 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS

2 2  S E T E M B R E  2 0 19  DIA DE LA BICI CME 2019

19  D ’ O C T U B R E  2 0 19  FESTA INAUGURACIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2019-20

10  D E  N O V E M B R E  2 0 19  CAMINADA POPULAR 2019

17  D E  N O V E M B R E  2 0 19  IV CURSA ERMITA – CIRCUIT CURSES MUNTANYA COSTA NORD

2 4  D E S E M B R E  2 0 19  31ena VOLTA A PEU DE NADAL

ABRIL - JULIOLABRIL

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

MAIG

11.MAIG.2019 II CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME CLUB ESPORTIU VINARÒS

11.MAIG.2019 TORNEIG PEQUEBÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

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

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

JULIOL VI CAMPUS ESTIU BÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

1 AL 26.JUL.2019 CAMPUS ESTIU FUTBOL VINARÒS EFC VINARÒS EFC

1 AL 6.JUL.2019 III NBA SKILLS CAMP VINARÒS CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

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

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

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

20-21.JUL.2019 TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

27. JUL. 2019 FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS

30 JULIOL AL 2 AGO.2019 COPA DAVIS JUNIOR CLUB DE TENIS VINARÒS

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 

Cursos 2018/19 
 

 

Telèfons tàctils  
 

ANDROID  
 

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

 
 

Durada: 21h 
Preu general 28.35€ / Socis: 26.10€ 

Lloc: Aula d’informàtica (C/Sant Nicolau) 
 

 
 

 
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 

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 
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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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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

 

 

 

 

 

Aprendrem a fer pastissos, strudel 
alemany, gelats artesans, elaboracions 

amb xocolata.... 
 

 
LLOC: Espai Gastronòmic del Mercat 
 

Horari: dijous de 17.15 a 20.15h 
Del 9 al 30 de maig 
Durada: 12h 
Professor: Daniel Suchalla, pastisser 
Preu general: 26.20€ / Preu socis: 
24.10€ 

 
 
 

 
 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià www.consellepa.vinaros.es   

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

Tardes: dijous de 17 a 20h 

Curs 2018/19 

   EL NÚVOL  
Tipus de núvol, maneig, compartir, sincronització des de diferents dispositius, 

treball en equip, Google docs. 

Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 (20h) 

Del 14 de maig al 13 de juny 

Professora: Eva Roig  

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

Preu general 27€ Socis: 24.85€  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

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 

                    Actividades planificadas 1 
             MAYO 2019 

 

                     https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/ 
            http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html 
            http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
          5 ”Censo de aves reproductores de España-
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 
 

           4 “Censo RAM desde el puerto de Peñíscola”   
De 7,30 a 10,30 h., el faro de Levante del puerto de Peñíscola 
(Castellón), acogerá una nueva sesión del censo de aves y 
mamíferos marinos. Imprescindible llevar gorra, crema solar, 
prismáticos, agua y algún alimento. ¡Ah! Y mucha dosis de 
paciencia…. seguro que vemos gaviotas, pardelas, charranes, 
cormoranes, garzas, garcetas,... Más info: 610604180 

           12 y 18 ”Anillamiento científico de aves” 
Nuevas salidas para estudiar y marcar aves silvestres en fincas 
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 
 

       6 y 7…”Censo de rapaces nocturnas 
(NOCTUA)”. Una año más censaremos las poblaciones de 
búhos, lechuzas y mochuelos de Vinaròs, Sant Jordi, 
Traiguera y Càlig. Coordinación: 677310173 

 

                    Actividades planificadas 2  
                           MAYO 2019 

 

                     https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/ 
            http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html 
            http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.NA.L.-Ecologistas en Acción de Vinaròs 
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) 

Correo electrónico: vinaros@ecologistesenaccio.org 

Facebook: https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros 

** ¡Hazte socio!... cuotas anuales desde 10,00 € hasta 115,00 € ** 

          11 ”Charla: Fitoplancton marino y cambio 
climático”. Nuestro amigo Juan Carlos Lino, biólogo y doctor en 
algas tóxicas, nos abrirá los ojos sobre la importancia de las especies 
microscópicas que viven en los mares, sus funciones ambientales y 
sus amenazas. Os esperamos a las 20,00 h. en el salón de actos de la 
Caixa Benicarló, avda. Juan carlos I nº 18 de 12580 Benicarló. 

          25 ”Clean up the sea” / Campaña Limpiemos 
los mares”. Un año más elegiremos una playa del litoral para 
analizar su estado de conservación y ver cuales son sus amenazas y 
sus vertidos de residuos más habituales. Esta iniciativa se realiza a 
nivel europeo a través de la campaña Clean up the Sea, actividad en 
la que colaboramos desde 2015 y nos ha permitido sacar datos muy 
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.  En breve se comunicará 
la playa a prospectar, horario y metodología de trabajo. Más 
información: 610604180 

                    Actividades planificadas 1 
             MAYO 2019 

 

                     https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/ 
            http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html 
            http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
          5 ”Censo de aves reproductores de España-
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 
 

           4 “Censo RAM desde el puerto de Peñíscola”   
De 7,30 a 10,30 h., el faro de Levante del puerto de Peñíscola 
(Castellón), acogerá una nueva sesión del censo de aves y 
mamíferos marinos. Imprescindible llevar gorra, crema solar, 
prismáticos, agua y algún alimento. ¡Ah! Y mucha dosis de 
paciencia…. seguro que vemos gaviotas, pardelas, charranes, 
cormoranes, garzas, garcetas,... Más info: 610604180 

           12 y 18 ”Anillamiento científico de aves” 
Nuevas salidas para estudiar y marcar aves silvestres en fincas 
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 
 

       6 y 7…”Censo de rapaces nocturnas 
(NOCTUA)”. Una año más censaremos las poblaciones de 
búhos, lechuzas y mochuelos de Vinaròs, Sant Jordi, 
Traiguera y Càlig. Coordinación: 677310173 
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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.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per 
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que el proper 
dia  que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 7 DE JUNY 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.
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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 l’Estany de Sant Maurici 
 Dinar a Boí al restaurant Fondevila: 

 

 

 
 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 aproximat: 150€ 

 

 

Viatge Fi de Curs a 

 Vall de Boí, Taüll, Vielha

   1r plat: Escudella Catalana
2n plat: Vedella estofada en bolets 

   Postre: Crema Catalana 
Pa, Aigua, Vi  i café. 

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. 

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        ÀGORA   
    Club de lectura          Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 14 de juny ,17h.30’ 
             BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                Planta 2na.                C/ Pilar , 26    Vinaròs 

 “ S u l a  ” 
                                                   de   Toni Morrison 

         Presenta l’obra : Estela Canales                                
 
 

       
 

 Aquesta és la història de Sula i 
Nel, dues xiquetes que creixen 
juntes en un barri de negres, 
compartint els seus somnis i 
il·lusions. Ambdues són precoces i 
curioses, filles de famílies pobres. 
Però el temps passa i quan Nel es 
casa, Sula marxa del suburbi per a 
anar a la universitat i viatjar pel 
país. Deu anys després, Sula torna 
i involuntàriament destrueix la 
família i la felicitat de Nel. A partir 
de llavors, els pintorescos 
habitants del suburbi la consideren 
una bruixa malvada... Ambientada 
als EUA en el període 
d'entreguerres, Sula és un retrat 
del poder de les dones en una 
comunitat pobra i rural de negres, 
on les dones regnen com a mares, 
bruixes i dipositàries de la tradició 
oral.

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 13 de maig de 2019, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de la prestació dels 
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ I REFORMA DEL CENTRE 
EXISTENT DE L’IES JOSÉ VILAPLANA DE VINARÒS, INCLOENT TOTS ELS PROJECTES COMPLEMENTARIS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
I APERTURA DEL CENTRE AIXÍ COM DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DURANT LES OBRES, CONTROL DE 
QUALITAT I DIRECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, FINANÇAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA A CÀRREC DEL PROGRAMA EDIFICANT. (EXP.GRALS. 1/19 
GEST. 18/19).

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant. Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el 30 de maig de 2019 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs.
L’alcalde Enric Pla Vall  Vinaròs a  15 de maig de 2019
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PUBLICITAT

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

ESQUELES

677 78 00 19



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig). 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 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. 

*

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

 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. 

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 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 (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 - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 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 (HORARI ESTIU)

 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, 
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 
21.05, 21.35, 22.05
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

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

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

horarios (Válidos desde 12/11/2018)
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1635 1642 1649 - - - - 1703 1710 - - - - - 1727 - 1738 - 1747 1755 1802 1812 1823 1834 1839

2005 - 2017 - - - - - 2033 - - - - - - - 2058 - 2107 2115 2121 2129 2139 2151 2156

1427 1434 1440 - 1447 - 1452 1455 1501 - 1508 - 1512 - 1518 1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633

805 812 819 - 826 - 831 835 842 - 848 - 851 - 859 905 909 912 917 930 937 945 955 1007 1012

538 545 552 - - - - 605 610 - - - - - 625 - 634 - 648 656 703 712 726 743 748

645 652 659 - 706 - 711 715 721 - 728 - 732 - 739 745 749 751 758 806 819 828 837 854 859

700 707 713 719 721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 808 813 816 830 838 845 854 903 920 925

850 857 904 - 911 - 916 920 926 - 933 - 937 - 944 950 954 956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100

920 927 933 939 941 944 948 952 958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 1028 1033 1036 1045 1053 1100 1110 1118 1140 1145

1045 1052 1059 - 1106 - 1111 1115 1121 - 1128 - 1132 - 1139 1145 1149 1151 1205 1213 1220 1230 1238 1255 1300

1115 1122 1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340

1245 1252 1259 - 1306 - 1311 1315 1321 - 1328 - 1332 - 1339 1345 1349 1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500

1520 1527 1533 1539 1541 1544 1548 1552 1558 1602 1606 1609 1612 1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748

1540 1547 1554 - 1601 -
1606 1610 1616 - 1623 - 1627 - 1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755

1720 1727 1733 1739 1741 1744 1748 1752 1758 1802 1806 1809 1812 1817 1821 1828 1833 1836 1855 1903 1910 1920 1928 1945 1950

1827 1834 1840 1846 1848 1851 1855 1859 1905 1909 1913 1916 1919 1924 1928 1935 1940 1943 1955 2003 2015 2025 2033 2050 2055
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1942 1947 2002 2010 2025 2032 2042 - 2047 - 2056 - - - - - 2113 2119 - - - - 2133 2143 2155

2030 2036 2050 2059 2109 2115 2130 2135 2138 2143 2148 2152 2156 2158 2201 2205 2210 2216 2219 2223 2226 2228 2236 2244 2251

1830 1836 1850 1859 1909 1915 1930 1935 1938 1943 1948 1952 1956 1958 2001 2005 2010 2016 2019 2023 2026 2028 2035 2043 2102

1648 1654 1708 1717 1727 1738 1750 - 1756 - 1804 - - - - - 1819 1825 - - - - 1838 1845 1853

1527 1533 1547 1556 1606 1612 1630 1635 1638 1643 1648 1652 1656 1658 1701 1705 1710 1716 1719 1723 1726 1728 1736 1744 1757

1325 1331 1345 1354 1404 1410 1425 1430 1433 1438 1443 1447 1451 1453 1456 1500 1505 1511 1514 1518 1521 1523 1531 1539 1551

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

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

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

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

625 631 645 654 704 710 722 - 728 - 736 - - - - - 751 757 - - - - 810 817 824

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

710 716 729 738 747 754 805 - 810 - - - - - - - 834 - - - - - 851 - 905

833 839 852 901 910 917 934 - 940 - - - - - - - 1005 - - - - - 1024 - 1038

1241 1247 1259 1308 1317 1324 1333 - 1338 - - - - - - - 1402 - - - - - 1420 - 1434

1415 1421 1434 1443 1452 1458 1507 - 1512 - - - - - - - 1536 - - - - - 1555 - 1610

R: Regional
RE: Regional Exprés

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




