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Eleccions Municipals
Diumenge, els vinarossencs estan 
cridats a les urnes per escollir els seus 
representants per als pròxims 4 anys26M2019

Vinaròs acull l'entrega dels Premis Maestrat Viu

Festa de final de curs 
de l’Escola per Adults
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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.

Bilbao ha acollit durant el cap de setmana la fira de 
turisme Expovacaciones amb la participació de centenars 
d'expositors d'arreu de l'Estat espanyol, que durant 
dos dies han mostrat la seua oferta turística als milers 
de visitants que s'han apropat fins a la mostra. A la 
inauguració de la fira va estar present la Secretària d'Estat 
de Turisme, Isabel Maria Oliver, que es va traslladar fins a 
Bilbao per mostrar el seu suport a tots els participants.
Cal destacar que la mostra és una de les més importants 
de l'Estat espanyol, on cada any són milers les persones 
que la visiten i on Vinaròs ha volgut estar present per 
mostrar la seua oferta turística, com per exemple, cales 
d'ensomni, art únic com les pintures d'arquitectura 
fingida a l'església Arxiprestal o espais d'oci com el 
passeig marítim.
Durant la fira Expovacaciones des de Turisme s'ha fet 
especial menció a la gastronomia vinarossenca, un dels 
principals atractius per als visitants del País Basc. Cal 
destacar que aquest turista és un dels que més viatja fins 

a la localitat, segons les enquestes realitzades, se situa en 
cinquena posició per darrere dels madrilenys i catalans. 
Sobretot busca una cuina de qualitat amb productes de 
la zona com el llagostí o el peix de llotja. 
En aquest sentit, Turisme ha aprofitat l'estada a la 
fira Expovacaciones per mostrar tota la gastronomia 
que ofereix Vinaròs, així com les jornades culinàries 
que se celebren al llarg de l'any a la localitat, insistint 
que qualsevol època és perfecta per apropar-se fins 
al municipi per gaudir dels seus encants i de la bona 
cuina tradicional, elaborada sempre amb productes de 
proximitat.
A banda de la promoció de la gastronomia i de la localitat 
al públic en general, des de Turisme també s'ha treballat 
amb els principals turoperadors que s'han traslladat fins 
a Expovacaciones per mostrar totes les opcions que pot 
oferir Vinaròs, i crear així, paquets vacacionals i estades 
de cap de setmana, que resulten atractius per als clients 
potencials.

Vinaròs participa un any més en la fira 
Expovacaciones de Bilbao
Durant el cap de setmana Turisme ha mostrat tots els encants que ofereix la ciutat, amb una 
gastronomia marinera de gran qualitat, platges excel·lents i patrimoni històric únic.

Representants de la comissió negociadora del 
PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida 
es van reunir dilluns a la vesprada per a iniciar 
l'avaluació del compliment de l'acord del Botànic. 
La trobada va ser al Col·legi Major Rector Peset de 
la Universitat de València i va servir per a analitzar 
el compliment del pacte de govern de l'anterior 
legislatura.
Entre els representants que van participar estaven 
Manolo Mata, Rosa Peris i José Muñoz, per part del 
PSP; Àgueda Micó, Fran Ferri, Miquel Real, Pasqual 
Mollà i Natxo Serra, per Compromís, i Fabiola Meco, 
Rocío Segura, Jaume Giner i Enric Pla, per Unides 
Podem-Esquerra Unida.
Podem va fer públic un document la setmana 
passada en el qual recollia les mancances del 
Botànic I –de funcionament i de compliment–, els 
avanços assolits i les qüestions pendents en relació al 
dret a l'habitatge; la renda garantida de ciutadania; el 
dret a la llum, aigua i gas; el combat contra la pobresa 
infantil, la dependència i la violència masclista; la 
lluita contra la corrupció, i la igualtat.
La formació morada també es referia en eixe 
document a educació, cultura, sanitat, medi ambient 

i agricultura, i a un nou model productiu, territorial 
i de finançament. A més, constava d'un annex amb 
mesures de competència estatal.
Durant les dues setmanes prèvies al 26M, 
representants de tots tres partits han de fer aquest 
treball d'avaluació per a, una vegada passats els 
comicis, dibuixar el programa de govern dels pròxims 
quatre anys i, després, triar les persones que hauran 
de portar endavant la tasca executiva.
La trobada al Col·legi Major Rector Peset de València 
va corroborar que fins passades les eleccions 
municipals del 26 de maig les reunions que s'han 
produït no són més que preliminars per a la 
vertadera negociació, que s'escometrà una vegada 
sabuts els resultats municipi a municipi, de manera 
que es podrà abordar la negociació com un conjunt 
que vincule Generalitat, diputats i alcaldies.
Com a punt de partida, tots tres van esbossar un 
primer punt d'acord sobre el que pivotarà el futur 
govern. Segons va explicar el portaveu a les Corts 
del PSPV, Manolo Mata, la reclamació d'un millor 
finançament serà un "prioritat" del govern perquè 
tindre més recursos és necessari per a fer arribar 
"més i millor" les polítiques a les persones.

Enric Pla, membre de la comissió negociadora del Botànic
Dilluns va tindre lloc la primera reunió per a avaluar l'actual Consell
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ACTUALITAT

Esta setmana s’ha presentat una nova edició de 
l'Illa Campus que es farà de l'1 de juliol fins al 9 
d'agost. L'objectiu és oferir entreteniment i oci per 
als xiquets durant les vacances escolars, mentre 
s'ajuda als pares a seguir conciliant la vida laboral 
amb la familiar. 
Per aquesta edició del l'Illa Campus s'han preparat 
un total de 600 places per a les dues primeres 
quinzenes i 375 per a l'última. Una vegada més 
s'oferirà una gran varietat d'activitats perquè 
les xiquets puguen passar-s'ho bé, a més de les 
sortides extraordinàries com una visita al Mercat 
Municipal o acampada nocturna a l'aire lliure. 
El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Vinaròs, 
Marc Albella ha explicat que una de les principals 
novetat d'enguany serà l'Illa Integra per a xiquets 
amb diversitat funcional o necessitats educatives 
especials des de P3 fins a 6é de Primària. Segons 
comentava els alumnes que no necessiten 
atencions especials es podran incorporar a la 
resta de les activitats que es realitzen, mentre que 

els que sí necessiten una atenció especialitzada, 
llavors l'entitat AFANIAD facilitarà monitors que 
oferiran activitats que s'adapten per a ells. 
Albella insistia que "l'objectiu és garantir els drets 
de tots els xiquets de la localitat perquè puguen 
gaudir de l'Illa Campus i de totes les activitats que 
s'han programat".
Pel que fa a les inscripcions el 75% es podran 
realitzar a través d'Internet des del 3 de juny, a 
partir de les 18h, fins al dia 7 del mateix mes. Albella 
destacava que "amb aquest sistema sobretot es vol 
facilitar les tramitacions als pares i reduir el màxim 
possible les cues que es fan al carrer". La resta de 
les inscripcions, el 25%, es podran gestionar de 
manera presencial del 10 al 12 de juny al Casal 
Jove. En aquest sentit, el regidor assenyalava que 
sobretot està adreçat per aquelles famílies que no 
poden accedir a Internet o simplement prefereixen 
fer-ho així. 
El president de Ofertas Costa Azahar i responsable 
de l'Illa Campus, Fito Sales, ha explicat que una de 

les novetats serà la creació dels patis educatius per 
fomentar els valors integradors i tolerància entre 
els xiquets. 
Per més informació o per fer les inscripcions en línia 
es poden adreçar al web www.campusillavinaros.
com. Recordem 75% places estan reservades per 
a la matrícula a través d'Internet, mentre el 25% 
restant es podran fer de forma presencial al Casal 
Jove.

Els establiments de Vinaròs amb la distinció SICTED 
han participat aquesta setmana en la "Jornada 
de coneixement de l'entorn" amb l'objectiu que 
conegueren els recursos turístics de la ciutat 
i oferir així un valor afegit als clients que els 
visiten. Recordem que les empreses que han estat 
guardonades amb SICTED són  Camping Vinaròs, 
RH Vinaròs Aura, RH Vinaròs Playa, apartaments 
Benilde, hotel Casablanca, restaurant La Isla, 
restaurant Bergantin, Davima lloguer de vehicles i 
Viajes Maestrazgo.
De la mà de Cultural Routes els participants 
van visitar el museu a l'aire lliure de les oliveres 

mil·lenàries de La Jana, en concret el camp 
de Cuquello on els mateixos productors van 
ser els encarregats de donar a conèixer les 
característiques de la varietat que conreen. 
La visita va continuar a Canet lo Roig al celler 
familiar de vins l'Estanquer, incloent també 
es trasllat fins a les vinyes i a l'ermita de Santa 
Isabel, on els participants van poder gaudir d'una 
degustació guiada de vins, així també com dels 
Olis Cuquello, tot maridat amb els formatges del 
Mas La Planeta d'Anroig. 
Per finalitzar, de tornada van fer una parada  a Sant 
Jordi per visitar el Centre d'Interpretació del Vi i 

la Tonelleria d´Abelardo Ripoll, l'única tonelleria 
artesana de tota la Comunitat Valenciana. Amb 
aquesta activitat els establiments SICTED van 
conèixer de primera mà els recursos turístics que es 
poden gaudir a la comarca, per poder-los oferir als 
visitants i ajudar a millorar les seves experiències. 
Aquestes rutes per conèixer el territori formen part 
de les Rutes Saborea España, de les quals Vinaròs 
està integrat. De moment es poden consultar els 
recorreguts  que la Regidoria de Turisme de Vinaròs 
ha dissenyat en format digital en el web Tasting 
Spain.

L'Illa Campus tornarà a oferir oci i entreteniment als petits durant l'estiu
Enguany com a novetat també s'obriran les activitats per als xiquets amb discapacitat amb l'objectiu de 
garantir els mateixos drets per a tots els alumnes de la localitat.

Les empreses amb el reconeixement SICTED participen 
en la "Jornada de coneixement de l'entorn" 
L'activitat estava emmarcada dintre de la formació que realitzen les empreses al llarg de l'any per tal de mantenir la distinció de qualitat
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La Biblioteca Municipal de Vinaròs 
ha acollit l'entrega dels guardons del 
primer concurs de redacció contra 
el bullying impulsat per l'associació 
Vinacae, amb la col·laboració 
de l'Ajuntament. L'objectiu del 
certamen era donar visibilitat a 
l'assetjament escolar, una pràctica 
que malauradament es produeix en 
els centres educatius, al mateix temps 
de promoure la seua denuncia.
Durant l'entrega dels guardons 
la regidora d'Educació, Begoña 
López, destacava que "des de 
l'Ajuntament sempre donaren 
suport aquest tipus d'iniciatives 
que tenen com a objectiu 

fomentar el respecte i la bona 
convivència dels alumnes". D'altra 
banda, assenyalava que tot i que 
en aquesta primera edició han 
participat pocs xiquets, la intenció 
és fer créixer el concurs fins que 
es consolide de forma definitiva al 
municipi.
Per la seua banda, el president de 
Vinacae, Javier Buj, insistia que 
denunciar l'assetjament escolar és 
una feina de tots, alumnes, famílies 
i centres educatius, remarcant 
que només d'aquesta forma es 
poden evitar aquest tipus de 
comportaments. En aquest sentit, 
explicava que des de l'entitat 

ofereixen suport a les famílies i 
alumnes per ajudar-los a poder 
superar el bullying, a més d'adreçar-
se als col·legis per informar-los dels 
casos que es puguen produir. 
En el primer concurs han 
participat els col·legis de la Divina 

Providència, Manuel Foguet i 
Baix Maestrat, l'objectiu és continuar 
celebrant el certamen perquè es 
consolide al municipi i sobretot 
fomentar el respecte i la igualtat 
en les aules.

EMILI FONOLLOSA

Los pequeños huertos que se han 
ido creando en la gran mayoría de 
colegios de Vinaròs están dando 
sus frutos de forma plenamente 
satisfactoria, puesto que ya se han 
recolectado en todos ellos un buen 
número de hortalizas, cultivadas 
por los propios alumnos y sus 
profesores, con el asesoramiento del 
Ayuntamiento.
El proyecto de huertos escolares ha 
sido puesto en marcha en el tramo 
final de la legislatura por la Concejalía 
de Agricultura del Ayuntamiento 
y el edil responsable del área Jordi 
Moliner dice estar muy satisfecho 
por la acogida dada en cada centro 
participante y los buenos resultados 
logrados. Únicamente un colegio 
no se ha podido adherir y no ha 
sido por falta de voluntad, sino por 

no contar con espacio suficiente, 
como contaba Moliner. Además, 
de crearse el huerto en cada centro 
educativo, se han hecho una serie 
de charlas prácticas a cargo de un 
agricultor ecológico Joan Segura, 
del Hort d’Aiguaoliva. El proyecto 
se centra en alumnos de tercero de 
Primaria, pero esto no está reñido 
con que puedan participar otros 
niveles, incluso hasta Infantil se 
ha interesado. “Los huertos están 
dando frutos, unos sobre jardineras, 
otros sobre el mismo suelo, cada 
colegio ha adaptado el espacio y 
la forma a sus necesidades, todos 
con éxito total”. Moliner espera que 
la iniciativa perdure en el tiempo y 
que “sea una herramienta para que 
los niños y niñas aprendan que las 
verduras deben trabajarse, que no 
aparecen por arte de magia en la 
nevera”.

L'associació Vinacae fa entrega dels premis 
del primer concurs de redacció contra el bullying
Els alumnes del col·legis han participat en aquesta primera edició del certamen, 
amb l'objectiu que s'acabe implantant al municipi per fomentar una conducta 
respectuosa amb els companys.

Los huertos escolares de Vinaròs dan sus frutos 
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Durant el segon i tercer trimestre d'aquest curs escolar, la Unitat de Prevenció 
Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) ha implantat el programa "Prevtec 
3.1" en els centres de la localitat. El programa dirigit a 2n,3r i 4t de l'ESO ha comptat 
amb la participació de més de 550 alumnes.
Els objectius del programa són informar sobre les addiccions tecnològiques 
(mòbil, internet i videojocs), sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de 
l'addicció i entrenar en les habilitats necessàries per a prevenir aquests problemes 
addictius. 
Aquesta intervenció preventiva s'uneix a la realitzada durant el primer trimestre 
als alumnes de Batxillerat i FP bàsica en relació a la prevenció dels jocs d'atzar amb 
la impartició del programa "Ludens".
Amb la implantació de tots dos programes es pretén que els més joves tinguen una 
relació sana amb el seu telèfon mòbil , les xarxes socials i videojocs i que tinguen 
coneixement sobre la problemàtica que pot derivar dels jocs d'atzar (sobretot a 
nivell online) i d'aquesta manera evitar problemes addictius en el futur.

TAULA INFORMATIVA
- Informació sobre els efectes nocius del tabac (fullets, tríptics..)

- Informació dels recursos existents a la localitat per a la  prevenció i la   deshabituació 

- Realització de cooximetries

- Conscienciació sobre la necessitat dels hábits saludables: 
fer exercici,beure més aigua...

- Canviem cigarrets per caramels sense sucre

DEIXAR DE FUMAR ES LA MILLOR DECISIÓ QUE POTS PRENDRE PER A MILLORAR LA 
TEUA SALUT PRESENT I FUTURA

 

        Vos esperem a la Plaça Parroquial de 9:30 a 11:30h

Vinaròs celebra una nova edició de 
les Jornades de la Cuina del Llagostí 
amb la participació de nou restaurants 
de la localitat. Durant un mes, 
aquests establiments oferiran menús 
combinant una diversa varietat de 
receptes amb el producte estrella del 
municipi, des de les més tradicionals 
com els llagostins a la sal, fins a altres 
de més innovadores com l'amanida 
d'estiu amb gelat de llagostins. Els 
menús tenen un preu fixe de 38€ IVA 
inclòs. 
De la mateixa manera que en l’anterior 
edició, els comensals tenen la 
possibilitat d'emplenar un qüestionari 
de satisfacció, inclòs al final del llibret 
informatiu de les jornades, i entrar en 
el sorteig de dos sopars o dinars en 
algun dels restaurants participants. 
Paral·lelament a aquestes jornades, 
s'ha organitzat una activitat 

complementària per al dissabte 8 de 
juny: una visita guiada gastronòmica al 
Pou del Mas de La Jana. Durant aquesta 
activitat es visitaran les oliveres 
mil·lenàries de la mà d'un productor 
local, a més d'una cata guiada de 3 olis 
d’oliva AOVE monovarietals. Per a més 
informació, reserves o compra online 
es pot consultar la pàgina web www.
turisme.vinaros.es
El regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, ha destacat que ’’amb 
la celebració d’aquest tipus 
d’esdeveniments s'aconsegueix 
apropar els productes del territori a la 
població local i als visitants, a més de 
reconèixer i impulsar el seu consum’’. 
Pel que fa a les jornades del Tapa Tour 
del Llagostí de Vinaròs, s’han hagut 
de suspendre per raons alienes a 
l’Ajuntament, atès que s’ha produït un 
baix nombre d’inscripcions.

Turisme

DEL 17 DE MAIG AL 16 DE JUNY   |    VINARÒS 2019

X I I  J O R N A D E S  D E  L A  C U I N A  D E L

Amb la col·laboració de + Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs
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Comencen les Jornades de la Cuina del Llagostí de Vinaròs 2019 
Del 17 de maig al 16 de juny els xefs locals oferiran menús especials amb el 
llagostí de Vinaròs com a protagonista.

Finalitzen els tallers de prevenció 
de l'abús a les noves tecnologies
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Esquerra Republicana de Vinaròs  proposa al seu programa 
la posada en marxa dels Consells de Barri

L'equip d'Esquerra Republicana de Vinaròs ha 
assegurat que en cas de governar posaria en 
marxa els Consells de Barri . Aquests Consells 
tindrien un paper actiu en la política local amb 
una acció de fiscalització dels serveis bàsics, 
i les seues infraestructures, en cada barri que 
garanteixen una millor qualitat de vida al seu 
veïnat i se'ls dotaria d'un paper més actiu que 
no les assemblees veïnals i les reunions no seran 
anuals sinó trimestrals. 

   La neteja de carrers i recollida de residus, 
per exemple, seria un dels punts dels que se 
n'ocuparien a cada barri, “amb un estalvi de diners 
de Supervisió que podrà beneficiar als barris en 
inversió”, segons assenyalen des del partit.
”La política participativa desenvolupada a 
l'Ajuntament de Vinaròs s'ha quedat només en la 
intenció de dir que es farien coses, començar-les 
i finalment abandonar-les. Els mateixos Consells 
de Barri estan ancorats degut a la manca de llocs 

de reunió, diu el govern, però no deixa de ser 
sorprenent com per repartir Programes electorals 
sí es troben llocs de reunió. L'equip d'Esquerra 
Republicana de Vinaròs, amb Agustí Romeu al 
capdavant, vol anar més enllà i donar un paper 
fonamental als Consells de Barri en la detecció 
de problemes de caire social,en la seua totalitat, 
perquè ningú millor que la gent dels Barris per 
detectar-los”, han conclòs.

El candidato a la alcaldía de Ciudadanos Vinaròs, Manuel Herrera, estuvo el pasado 
domingo respondiendo junto a parte de su candidatura a las preguntas de los 
vecinos en un acto público en la pérgola del paseo marítimo el pasado domingo.

Acto de Ciudadanos Vinaròs en el paseo 

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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El PP de Vinaròs propone un plan de creación 
de nuevas zonas verdes en el casco urbano
El candidato a la Alcaldía de Vinaròs 
por el Partido Popular, Juan Amat, ha 
anunciado un plan de creación de 
nuevas zonas verdes en el casco 
urbano “con actuaciones en la plaza 
Primero de Mayo y desarrollando el 
PAI de la Torre Ballester para obtener 
una zona verde de más de 3.600 
metros cuadrados que además 
abriría las calles Andorra y Ramón 
Llull”.

Amat ha indicado además que “otras 
actuaciones previstas en este plan 
de embellecimiento son la plaza 
Jovellar, la avenida Leopoldo Querol 
y la zona dels Cossis, con lo que 
lograremos tener una ciudad más 

verde y hacer de Vinaròs un lugar 
más agradable para los que vivimos 
todo el año”.

Los populares han explicado que 
su propuesta “es realista y realizable 
porque forma parte de un programa 
de gobierno pensado y trabajado 
para convertir en realidad estas 
transformaciones urbanísticas que 
mejorarán zonas importantes y 
céntricas del núcleo urbano”.

Finalizaba Amat subrayando que “el 
Partido Popular es el único que está 
realizando propuestas concretas a 
los vinarocenses como son la bajada 
del IBI para todos en un 10% como 

mínimo, bonificaciones de este 
impuesto a locales comerciales, 
bajada del impuesto del ICIO un 
mínimo del 50%,  la creación de la 

concejalía de costa norte, costa sur 
y ermita y ahora el plan de zonas 
verdes en casco urbano”.
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Els Socialistes de Vinaròs han donat 
a  conéixer  públicament  quines són les  seues  4 
propostes fiscals més importants incloses 
en el programa electoral per a les  pròximes 
eleccions municipals.
Pel que fa a l’IBI, proposen una bonificació del 30% 
de l’impost per als béns immobles (IBI) en aquells 

on s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament 
tèrmic o elèctrics de  l'energia  procedent del 
Sol, durant els 5 anys posteriors a la instal·lació. 
També la bonificació del 95% de l’impost per 
als bens immobles (IBI) d’ús residencial destinats a 
lloguer de vivenda amb renda limitada per norma 
jurídica.  Pel que fa a qüestions com l’apertura 

de nous negocis i establiments, els socialistes 
proposen també una reducció del 20% de la 
taxa d’obertura i funcionament d’un establiment 
(llicència d’activitat). Per últim, proposen la 
bonificació del 75% de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica per als cotxes híbrids o elèctrics. 

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, 
Ximo Puig, participó el pasado domingo al mediodía en un acto en 
la carpa de la avenida del Atlántico de Vinaròs con las candidaturas 
municipales del partido en la provincia de Castellón. En el acto 
intervinieron también el secretario general de los socialistas en la 
provincia, Ernest Blanch, la candidata a la alcaldía de Almassora, 
Merche Galí y el candidato a la alcaldía de Vinaròs, Guillem Alsina. 
Puig dijo que tras los buenos resultados de las generales y 
autonómicas “hemos sido capaces después de 30 años que el 
partido socialista sea la primera fuerza del País Valenciano y esto 
ha sido posible a que hemos sido capaces desde los ayuntamientos 
y la Generalitat de volver a reconectar con la sociedad. Si hemos 
avanzado en estos últimos años ha sido porque hemos generado 
una enorme alianza de confianza y de voluntad común entre los 
ayuntamientos y la Generalitat, un trabajo compartido para dar la 
cara por nuestra gente y buscar soluciones”, señaló. 
Por su parte, el candidato a la alcaldía de Vinaròs,  Guil lem 
Alsina tuvo en sus palabras agradecimiento hacia Puig 
“por todo el  apoyo ofrecido desde la General itat  con el 
Ayuntamiento de Vinaròs,  gracias al  cual  se ha creado 
el  Programa Edif icant,  para hacer real idad el  colegio 
Jaume I ,  el  programa Xar xa Ll ibres,  que ha permitido 
que 3700 alumnos vinarocenses tengan los l ibros de 
texto gratuitos,  los programas iniciados en materia 
de Bienestar  Social  o los más de 1,2 mil lones para la 
modernización de los pol ígonos industriales y la dotación en 
tecnología para el hospital”. El candidato a la alcaldía de Vinaròs fue 
también reivindicativo, recordando que en el plano industrial “en 

ACTUALITATeleccions municipals 2019

Alsina pide a Puig más personal para el hospital y un impulso a la industria

Els socialistes de Vinaròs presenten les seues propostes en matèria fiscal

Vinaròs hay una deuda pendiente, que es el polígono de les Soterranyes, por el 
que en esta legislatura se han hecho pasos, pero que aún necesita de una solución, 
porque la gente de Vinaròs necesita puestos de trabajo de calidad para que los 
jóvenes no tengan que irse de la ciudad a buscarse la vida, puestos de trabajo 
para todos aquellos vecinos que llevan muchos años a la cola del paro buscando 
una oportunidad”. En cuanto al hospital, agradeció la inversión de más de 4 
millones esta legislatura para modernizarlo, pero recordó al presidente la falta de 
especialistas en algunas áreas, apuntando que “hay que apostar firmemente para 
mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el área de 
salud de Vinaròs”.

El PSPV-PSOE de Vinaròs realizó el miércoles un 
acto de campaña en la plaza de Sant Antoni, 
que contó con la presencia del expresidente 
del Congreso de los Diputados, exlehendakari y 
miembro de la ejecutiva federal socialista, Patxi 
López y con las intervenciones del candidato 
a la alcaldía de Vinaròs, Guillem Alsina y el 
secretario general de la agrupación local del 
partido, Eduard Barberà. 
López señaló que “toca rematar la faena hecha 
el 28 de abril, hay que poner el tejado y los 
cimientos; el tejado es Europa y los cimientos, 
los Ayuntamientos”. 
Destacó que “hay que   frenar a la extrema 
derecha y apostar por una Europa más social, 
que reparta los fondos con equidad y justicia, 

y eso se hace con el proyecto socialista”. De 
la candidatura socialista local dijo que “no 
hay color; cuando un socialista gobierna se 
abre el Ayuntamiento y se gestionan bien los 
fondos públicos en favor de la gente, dando 
respuestas   y soluciones a los problemas 
y luchando para que nadie se quede en la 
exclusión”. 
Por su parte, el candidato a la alcaldía de Vinaròs, 
Guillem Alsina, agradeció el apoyo de López y 
reivindicó que se prioricen obras importantes 
que dependen del Gobierno Central y que 
están pendientes en Vinaròs, como la mejora de 
la carretera N-238, la adecuación y reversión de 
la antigua N-340, la regeneración de la costa y la 
aportación de arena a la playa del Fortí.

Patxi López, en Vinaròs para apoyar la candidatura del PSPV
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Des del Partit de Vinaròs Independent s’ha informat de les propostes per facilitar l’apertura de nous establiments a Vinaròs, lamentant “que dia rere dia es 
tanquen comerços i establiments a la nostra ciutat”.
La candidata del partit, Maria Dolores Miralles ha assenyalat que “volem recuperar la capitalitat de comarca comercial, i per això reduirem la burocràcia, adaptarem 
la Normativa Municipal per donar facilitats i bonificarem la llicència d’Obres, les basures i l’IBI.

La candidata del Partit de Vinaròs Independent (PVI) a l’alcaldia, Maria Dolores Miralles, ha assegurat que si té responsabilitat de govern farà millores a les 
urbanitzacions de l’ermita. 
“Han sigut moltes les queixes que ens han fet aplegar els vinarossencs que alli hi viuen, les mancances més importants, que en 4 anys no han sigut capaços de 
solucionar, són el paviment en mal estat, l’enllumenat deficient i la necessitat de bons serveis, com l’arribada de les cartes”, apunta la candidata independent.

Els candidats de Totes i tots som Vinaròs, 
Berta Domènech, Cecilia Pastor i Andrea 
Rubio, van han presentat la confecció 
de dos programes electorals de fàcil 
lectura per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, autisme, amb dificultats 
lectores o majors. Els programes han 
comptat amb un procés de validació 
tal com indica la normativa europea 
d'inclusió, que en aquest cas ha comptat 
amb el treball realitzat per Andrea 
Rubio, psicòloga i psicopedagoga, 
i la col·laboració d’ Afaniad. 
En tots dos, com va assenyalar Berta 
Domènech, s'explica com la llista de 
candidats del partit s'ha confeccionat 

a partir d'unes eleccions primàries, el 
significat que té votar i les propostes 
del partit en els diversos àmbits. El 
primer d'ells està realitzat per a persones 
majors o amb alguna dificultat de dèficit 
d'atenció. El segon està especialment 
confeccionat per a persones amb autisme 
o algun tipus de discapacitat intel·lectual.  
Totes i tots som Vinaròs ha estat la primera 
força política local a posar a la disposició 
de l'electorat d'una manera accessible les 
mesures que proposen de cara a captar 
el seu suport en les eleccions del 26 de 
maig, complint totes les pautes europees 
de lectura fàcil. El seu programa pot ser 
consultat en la seva pàgina web.

ACTUALITATeleccions municipals 2019

El PVI proposa adaptar la normativa per a facilitar 
l’apertura de nous establiments 

El PVI proposa millores a les urbanitzacions de l’ermita

Totes i tots som Vinaròs adapta el seu programa electoral 
a les persones amb diversitat funcional

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
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TSV presenta el seu programa electoral a la plaça Cardenal Tarancón

Totes i tots som Vinaròs va presentar dissabte 
al migdia de forma pública a la plaça Cardenal 
Tarancón el seu programa electoral, basat en els 
pilars d'una ciutat inclusiva, un Vinaròs cultural 
i participatiu, una localitat sostenible i mesures 
encaminades a l'economia i l'ocupació. En aquesta 
presentació es va destacar que la política social 
és i serà un dels pilars fonamentals en l'acció 
de govern per a garantir un Vinaròs més just i 
amb plena igualtat d'oportunitats per a tots. 
De les seves propostes destaquen “Vinaròs barrera 
zero” per a eliminar qualsevol tipus de barrera per 
a tots els tipus de diversitat funcional, sol·licitar 
que l'Hospital Comarcal de Vinaròs passe a ser 
Hospital General, aconseguir un Centre de la 
Dona o establir una xarxa de pisos protegits per 
a acolliments d'emergència. En matèria cultural 
es proposa promoure l’ Espai Carles Santos i 
impulsar el trasllat de la Escola d’Art a una nova 
instal·lació. En Joventut, la creació d'un centre cívic 
i en participació entre altres coses es proposa crear 
una fira d'entitats o crear la figura del tècnic de 
Govern Obert. La transició verda és un altre dels 
punts forts del programa, destacant la integració 
d'una política zero plàstics a l'Ajuntament i un pla 
d'arbratge municipal, així com bonificar als veïns 
que apostin per energies renovables. En indústria 
es proposa revitalitzar el polígon Plans Altes.
Emprendedurisme
D’altra banda han donat a conèixer altres dos 
propostes per generar vies d’ emprendedurisme 
al casc històric de la ciutat sense descuidar la 
convivència amb veïns i veïnes. 

La primera és modificar la normativa mitjançant el 
Pla de regeneració que ja està en marxa i l’estudi 
de possibles adaptacions per facilitar certes 
activitats econòmiques al centre. La segona dins 
de les competències municipals, sobre l’IBI, dos 
casuístiques ; la primera sent un comerç de recent 
obertura facilitar avantatges fiscals els primers anys. 
La segona comerços i locals ja existents, facilitar 
avantatges fiscals per l'autogeneració d'energia, 
contribuint d’aquesta manera a la transició verda. 
Aquells negocis que s’instal·len aquests aparells 
i mecanismes de generació d’energia tindrien 
avantatges sobre la pressió fiscal de l’ajuntament, 
segons indiquen al programa electoral.

Transició verda
La rebaixa de l’IBI a comerços i particulars per la 
instal·lació de generadors d'energia verda, com ara 
plaques solars, és una de les mesures del programa 
electoral del partit.
Un altre punt principal és l'estudi de viabilitat de 
la instal·lació d'un parc solar en els terrenys de 
les Soterranyes o de la finca del "Carrer Major", 
respectant la biodiversitat i patrimoni arquitectònic 
de la zona. També proposen la instal·lació de 
generadors d’energia sostenible, promoure 
l’autoconsum en els edificis municipals o la política 
de plàstics zero i el protocol de reciclatge en totes 
les dependències municipals. 

Festes de barri
Des de Totes i Tots Som Vinaròs també s’ha 
informat que s’apostarà per recuperar les festes 

dels barris de Vinaròs com espais de socialització 
i jornades de convivència entre veïns i veïnes. 
“Festes com la del barri dels mariners, les del 
carrer Pilar o carrer Centelles. Impulsar aquestes 
com a veritables jornades de convivència entre 
veïns i veïnes, jornades d’oci, entreteniment amb 
l’objectiu de teixir lligams entre els ciutadans i 
ciutadanes de Vinaròs, aquestes son les veritables 
situacions on es fa barri i es fa ciutat”, ha assenyalat 
Berta Domènech.

Segell Km 0
Una altra proposta és la marca que identificaria 
a aquells comerços i hostelers que treballen i 
ofereixen producte de qualitat, producte fresc i de 
km0.
“Sent un distintiu de qualitat del nostre sector 
agroalimentari, pretén fomentar els productes de 
qualitat dels nostres horts, camps i de la nostra 
mar. També es sumaria a aquest distintiu el peix 
i marisc fresc de la llotja de Vinaròs. El turisme 
agroalimentari és un dels potencials de Vinaròs, 
no es pot descuidar, s’ha d’impulsar amb noves 
formes de promoció i noves iniciatives adaptades 
a l’actualitat. Tindre en compte dins d’aquesta 
promoció no només el sector hostaler sinó també 
el sector primari, amb l’exemple com la pesca 
turisme”, ha explicat Guillem Romero. 

Bicicletada
Diumenge al matí, membres del partit van fer una 
bicicletada, recorrent diferents parts del terme 
municipal.

Aquest passat dilluns membres de la formació Totes i Tots Som 
Vinaròs es va reunir amb el col·legi d’infermeria de la província de 
Castelló, una trobada on es va parlar de les necessitats i problemes 
que té el departament de salut. 
Per part de Totes i Tots Som Vinaròs, van presentar algunes de 
les propostes i reivindicacions que arrossega Vinaròs. Per una 
banda en quant a infraestructures la millora i consideració de la 
importància de l’hospital comarcal de Vinaròs, una reivindicació 
davant conselleria que dote de personal les vacants de tots els 
àmbits sanitaris. D’altra banda la construcció del segon centre de 
salut i el incloure el servei del centre de diálisis a les instal·lacions 
de l’hospital comarcal de Vinaròs.

Entre aquestes propostes també s’ha remarcat la importància 
de fer un front comú davant conselleria per reclamar aquestes 
reivindicacions, una unió dels diferents ajuntaments del 
departament de salut, cosa que des de TSV es comprometen a 
posibilitar en la propera legislatura.

Totes i Tots Som Vinaròs es reuneix amb el col·legi d’infermeria de la província de Castelló
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Els estocs de peix estan caient globalment 
com a resultat del canvi climàtic col·locant  un 
origen basic d´aliment humà, i de rendibilitats 
econòmiques, en una situació compromesa en 
termes d´incomptables milions, segons informa un 
estudi publicat a la revista Science (1 Març 2019).

La quantitat d´aliment d´origen marí disponible 
per humans, y que es podria extraure de manera 
sostenible, ha disminuït en 4,1 % des.de 1930 fins 
2010, segons aquesta investigació, en la que s´han 
examinat 235 poblacions de peixos en 38 regions 
ecològiques marines per tot el mon. Aquest 4,1 % 
sembla poc, però es pot traduir en  1,4 milions de 
tones mètriques de peix.
Les elevades temperatures oceàniques poden 
arribar a malmetre no sols aquestes poblacions de 
peixos sinó també altres poblacions biològiques 
de les que aquests depenen per nodrir.se 
(zooplàncton i fitoplàncton).  Aquestes poblacions 
de peixos han caigut fins un 35 % l´Atlàntic nord.
Oriental i al mar del Japó.
Controlar la sobrepesca i millorar el maneig de les 
pesqueries haurien ajudat sobre manera, però no 
es va fer. Ja sabem d´estudis realitzats en aquesta 
costa de la Mediterrània occidental entre els anys 
1961-1966. Aquelles investigacions del “Plan 
Experimental de Pesca de Arrastre de Castellón” 
varen estudiar l´influencia de diferents factors que 
condicionaven els resultats de pesca en aquest 
litoral: a) duració de la jornada de pesca, diària i 
setmanal, b) amplària o llum de la malla del cop, 
c) aturada biològica primaveral, d) veda fins 50 m. 
de fondària d´el 1º d´agost fins el 15 de novembre, 
segons quines espècies a afavorir, e) prohibició de 
pesca a menys de 30 m. de fondària, etc, etc..  Al 
final del “Plan” i un cop aplicades les recomanacions 
suggerides, els resultats varen ser molt positius en 
comparació als períodes previs abans de la seva 
aplicació, en termes de pes de peix desembarcat 
(+ 21%), de captura de les espècies principals per 
unitat d´esforç (+47%), rendiment mitjà per barca 
i per sortida (+67%).  Però no es varen continuar 
aquestes practiques.
I ara, per complicar encara mes l´estat de la 
qüestió, ens trobem amb el problema del canvi 

climàtic, i també sabem que limitar o detenir 
aquesta situació proporcionaria realment resultats 
i beneficis molt millors. El calentament global 
provocarà enormes pressions en les disponibilitats 
d´aliment a escala global en les properes dècades, 
i les noves troballes en estudis com  el referit a dalt, 
que intenten separar els efectes del calentament 
de les aigües oceàniques d´altres factors, com 
la sobrepesca, suggereixen que el canvi climàtic 
ja està provocant seriosos impactes sobre els 
aliments d´origen marí. La Mediterrània no 
s´escapa dels efectes d´aquest calentament, doncs 
a Europa s´observa el desplaçament d´espècies 
habituals com el moll de roca, el seitó i la sardina, 
cap a latituds mes altes o cap a majors fondàries 
cercant temperatures mes baixes.
L´augment de temperatura dels mars freds, àrtic i 
austral, el desglaç dels gels àrtics i antàrtics, estan 
provocant l’enrariment de la disponibilitat del 
“krill”, aliment essencial no no més per pingüins 
i balenes, sinó per el creixement de les formes 
larvàries de moltes especies d´interès comercial. 
I la seva captura o pesca en l´actualitat, per al 
consum humà, encara posa mes en compromís 
l´adequada gestió en termes de sobrepesca de 
les seves poblacions, que s´han reduït en un 80% 
des.d´els anys 70, tot i que encara es pot calcular 
la presencia d´entre 100 i 500 milions de tones en 
l’oceà Austral.
La seguretat en la disponibilitat d´aliments, el 
canvi climàtic i les seves interaccions complexes, 
al temps que difícils de predir, son un dels 
reptes actuals mes importants per les societats 
i l´ecologia.  Les avaluacions globals dels canvis 
que es preveuen sobre les collites sotmeses a 
canvi climàtic, combinades amb la dinàmica 
del comerç internacional, fan pensar en que 
les grans disparitats entre les nacions en la 
producció i disponibilitat d´aliments augmentaran 
enormement.
De fet el canvi climàtic ja ha afectat la productivitat 
en l’àmbit agrícola, doncs  ha fet disminuir la 
producció global de panís (blat de moro) i de 
blat en 3,8% i 5,5%, respectivament, entre 1980 
i 2008. S´ha de tindre en compte que el 60% de 
l´energia nutritiva (carbohidrats) en que avui dia 

(any 2019) es basa la humanitat a escala global, 
s´obté exclusivament de 3 especies de cereals: 
arròs, panís i blat. Això constitueix una greu manca 
de biodiversitat alimentaria, que difícilment faria 
front a qualsevol tipus de  pesta que ataqués 
seriosament qualsevol d´aquestes especies.
I si encara no en teníem prou, ara comencen 
a posar-se en evidencia les conseqüències de 
l´increment de la concentració del diòxid de 
carboni (CO2) atmosfèric (gas d´efecte hivernacle) 
en l´augment de l´acidesa de l´aigua de mar.....i la 
pressió que provoquen els plàstics de tots tipus 
sobre els ecosistemes terrestre i marí,.......però de 
tot això ja en podrem parlar mes endavant.
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La concentración de bancos de 
boquerón en el litoral de Vinaròs 
ha atraído hasta el puerto un gran 
número de embarcaciones de otras 
poblaciones de la provincia en busca 
de buenas capturas de este preciado 
pescado azul. 
La existencia de estos bancos 
desde hace unas tres semanas ha 
propiciado que hasta la localidad 
de Vinaròs hayan  recalado varias 
embarcaciones de pesca del cerco de 
Castelló, Burriana y Jávea, además de 
las de Vinaròs para faenar en la zona 
que llegan a coger de media, unas 
2500 cajas de 8 kilos cada una de 
boquerón.  Además, ante la falta de 
pescado azul en otros puertos, en la 
subasta de la lonja de Vinaròs se están 
logrando elevadas cotizaciones que 

suponen buenos beneficios para los 
pescadores. Una parte importante 
del boquerón subastado se va a 
distintas partes de España e incluso 
la España insular, como Canarias y 
Baleares (más concretamente Palma 
de Mallorca) y se vende incluso en la 
costa cantábrica.  
Hay que recordar que de Vilanova i la 
Geltrú hasta Castelló, el único puerto 
para subastar libremente pescado 
azul es el de Vinaròs. 
Esta no es la primera vez que la 
noticia de la proliferación de bancos 
de boquerón en los caladeros 
próximos al litoral vinarocense 
corren como la pólvora entre los 
pescadores no sólo de la provincia, 
sino también en los de otras 
comunidades autónomas.  En 2015 

se produjo un fenómeno de similares 
características, y la existencia de 
estos bancos propició que hasta 
la localidad de Vinaròs recalaran 
muchas embarcaciones de pesca 

del cerco procedentes de Almería 
y también de Torrevieja, además 
de las procedentes de la provincia 
de Castellón, para aprovechar las 
capturas.

Los bancos de boquerón atraen a Vinaròs embarcaciones de toda la provincia

El peix i el canvi climàtic
Per Francisco Amat, biòleg
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EL CASO AQUARIUS O EL 
MAYOR ÉXITO DEL MARKETING
Desde que tengo uso de razón el 
Aquarius ha sido la mano de santo 
para las diarreas. La panacea para 
reponer todos los líquidos perdidos y 
sus electrolitos. Además también es el 
producto estrella para los deportistas, 
bebida isotónica como ninguna. Si, 
si... Cualquier empresa debería aspirar 

a tener una publicidad tan buena como la del Aquarius. Con 
su gran campaña de marketing han conseguido que todo el 
mundo (incluidos los sanitarios) recomienden el Aquarius en 
caso de diarreas. Cuando puede llegar a ser contraproducente 
y producir aún más diarreas. 
En el caso del deporte pasa lo mismo, adelanto ya que para 
nada es una bebida buena para deportistas, más bien se 
parece a cualquier otro refresco que podemos encontrar en el 
mercado.

Diarreas agudas
Las diarreas agudas se suelen dar por una gastroenteritis 
producida por bacterias, parásitos o virus (normalmente 
por este último), por un viaje a un país donde tenga hábitos 
dietéticos diferentes o unas condiciones higiénicas un poco 
deficientes. 
También se puede par por una intolerancia a algún alimento 
pero este tipo de diarreas paran en seguida. Cuando es una 
diarrea por gastroenteritis puede mantenerse durante 
varios días, por lo que el objetivo principal será prevenir 
o controlar la deshidratación que provoca. Para ello 
necesitamos soluciones de rehidratación oral (SRO) que 
contienen agua, electrolitos y glucosa. Las SRO no cortan la 
diarrea inmediatamente pero poco a poco el cuerpo se va 
recuperándose.
 La cuestión es que tienen que tener una cantidad determinada 
de electrolitos y glucosa. En el caso del Aquarius aprueba 
la cantidad de glucosa (como no) pero tiene una cantidad 
ridícula de Sodio y nada de Potasio, en comparación a lo 
que recomiendan las autoridades sanitarias. Además, ese 
desequilibrio de electrolitos junto con esa cantidad de glucosa 
puede provocar más diarreas. 

Na 
(moles/l) K (moles/l) Glucosa 

(mOsm/l)
Autoridades 
sanitarias 90-60 20 110

Aquarius 13 1,72 103,8

Como podéis observar es ridículo recomendar Aquarius 
teniendo en cuenta los valores de risa que tienen. 

Bebidas para deportistas. 
Las bebidas para deportistas abarcan muchos tipos de 
bebidas pero normalmente se quiere referir a las bebidas 
isotónicas. Una bebida isotónica es una bebida de reposición 
de electrolitos, como lo son las SRO, pero formulada 
especialmente para las pérdidas de sudor del deportista y 
no por diarreas ya que las características no son las mismas. 
Estas bebidas están diseñada especialmente durante la 
práctica deportiva ya que a partir de la hora de duración 
se recomienda un aporte de carbohidratos (en forma de 
diferentes azúcares). 
Las características de las bebidas isotónicas son contener 
entre 80 y 350 kcal; que al menos el 75% de las calorías 
provengan de hidratos de carbono de índice glucémico 
alto y que aporten entre 460-1150 mg de Sodio/litro (es otra 
forma de medir la cantidad de sodio). 

Energía 
(Kcal)

Hidratos de 
Carbono 
(g)

De los 
cuales 
azúcares 
(g)

Sodio (mg/l)

Aquarius 86 21 21
200mg 
N/l

¿Cumple los 
requisitos?

Si Si Si NO!!

El aquarius es como un refresco cualquiera, pero con un 
marketing excelente.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Estefanía López va celebrar dimarts, 21 de maig, el seu 104 aniversari acompanyada dels 
familiars. El regidor en funcions de Política Social de l'Ajuntament de Vinaròs, Hugo Romero, 
en representació del Govern Municipal, va fer una petita visita al domicili d'Estefanía per fer-
li entrega d'un pastís de celebració. Per la seva banda els familiars van agrair el detall i van 
gaudir d'una jornada molt especial.

Juani, Trini, Rosa mari y Rosin: cuatro amigas que celebraron su cumpleaños a la vez.

Estefania López compleix 104 anys
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Presentación de la dama de la Cofradía de Pescadores San Pedro 
de Vinaròs, la Srta Carmen Espuny Simó, que ha sido elegida 
reina de las fiestas de San Juan y San Pedro. Al acto asistieron 
también las damas salientes de la entidad del 2017, las srtas Lola 
Jerónimo Salvador y Carla Amela Gilabert, acompañadas por 
el Patrón Mayor, Juan Francisco Sanz Vidal y su cabildo rector, 
miembros de la corporación municipal, damas compañeras de 
las fiestas y cavallers, familiares y amigos. 

Presentación de Isabel Sebastià París como dama de la Fundació Caixa Vinaròs

Entrega premios a la ganadora concurso escapares de Semana Santa 2019 PATCHLUPE i accesit SANDRA KIDS
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La jornada formativa para  profesionales de la 
restauración se ha celebrado este miércoles 15 de 
mayo en las instalaciones del Círculo Mercantil y 
Cultural de Vinaròs. La Diputación sigue apostando 
firmemente  por la gastronomía provincial 
como generadora de nuevas oportunidades de 
desarrollo a través de su marca guía Castelló Ruta 
de Sabor. El Gobierno Provincial y la Asociación 
de Hostelería de Vinaròs han promovido la 
jornada formativa que ha representado un paso  
más en el trabajo conjunto que se realiza con el 
sector agroalimentario y turístico por hacer de la 
gastronomía uno de nuestros valores de futuro 
más importantes.  
La  acción didáctica desarrollada este miércoles 
en Vinaròs se ha dividido en cuatro bloques con el 
denominador común de aportar  a los profesionales 
de la hostelería los instrumentales necesarios 
para convertirse en los mejores embajadores de 
la gastronomía provincial, bajo el sello de calidad 
‘Castelló Ruta de Sabor’. 
La primera ponencia ‘Creación y puesta en marcha 
de Castelló Ruta de Sabor. La importancia de la 
comunicación‘, ha corrido  a cargo de Lledó Novo y 
Alejandro Cabrera del departamento de Desarrollo 
Rural de la Diputación de Castellón quienes han 
recordado como la Diputación de Castellón ha 
implantado la marca gastronómica Castelló Ruta 
de Sabor en todo el territorio provincial como 
gran elemento dinamizador de la economía de los 
municipios y también de identidad de la cultura 
castellonense.  Cerca de 300 empresas entre 
productores y establecimientos turísticos tejen 

una eficiente red de experiencias turísticas con la 
gastronomía como protagonista con el fin último 
de generar oportunidades de futuro en los pueblos 
y dinamismo económico para los castellonenses. 
Ha resultado un gran precursor de ferias y eventos 
gastronómicos, Jornadas formativas y eventos 
gastronómicos destacando Alejandro Cabrera 
la participación en eventos gastronómicos 
como: Millesime Madrid, Gastrónoma, Madrid 
Fusión, Salón Gourmets, Feria Fruits Logistica, 
showcookings en FITUR… y en la actualidad se 
está ultimando la participación en Salimat, el Salón 
de Alimentación del Atlántico que tendrá lugar en 
Silleda (Pontevedra) en junio.
Castelló Ruta de Sabor está totalmente 
consolidada pero también se ha recordado la 
evolución desde que en el año 2014, la Diputación 
de Castellón puso en funcionamiento la marca. 14 
fueron las primeras empresas agroalimentarias 
que conformaron este ambicioso proyecto y tras 
las sucesivas adhesiones, en la actualidad cuenta 
con 119 productores certificados para hacer uso 
de esta marca como elemento diferenciador de 
la máxima calidad de los productos autóctonos, y 
entre todos ellos suman cerca de 300 productos.
Aceites de oliva, aguas minerales, carnes y 
embutidos, cervezas artesanas, frutas, hortalizas 
y frutos secos, licores, mermeladas, productos 
panaderos y de repostería, pescado y marisco, 
quesos y derivados lácteos, turrones, vinos, 
trufas y setas, cafés, huevos… y hasta productos 
ecológicos, forman parte de la marca Castelló Ruta 
de Sabor.

El segundo de los bloques ha girado en torno al 
pescado de lonja en la restauración, a cargo de 
Andrés Albiol, subastador de la lonja de Vinaròs, 
que ha impartido una amena e instructiva charla 
con muchas anécdotas y curiosidades. Tras una 
paradita para el almuerzo, ha comenzado un 
showcooking con degustación de diferentes 
platos con  productos Castelló Ruta de Sabor 
ofrecido por los alumnos del Centre Integrat Públic 
de Formació Professional (CIPFP) de Benicarló 
coordinados por José María Roldán, tutor de ciclo 
formativo Grado Medio Cocina y Gastronomía del 
CIPFP de Benicarló,  con las explicaciones del Jefe 
de departamento, el vinarocense Joan Viana. 
 El cuarto bloque ha consistido en las explicaciones 
pertinentes previas a una cata de AOVES 
de Castellón impartida por Paloma Roures, 
especialista en Olivicultura y Elaiotécnia y catadora 
de aceites de Intercoop Consultoría.
La jornada ha resultado muy interesante y 
provechosa, tanto que en  la mesa redonda de 
cierre se ha solicitado al diputado provincial de 
Desarrollo Rural, Pablo Roig, presente en el evento 
como responsable de estas iniciativas, por parte 
del representante de los restauradores, Francisco 
Llopis, que se programen de forma más asidua 
para beneficio del Turismo y de la Gastronomía. 
En la clausura de la jornada han intervenido 
además, Joan Viana, jefe del Departamento de 
Hostelería y Turismo de Centre Integrat Públic 
de Formació Professional (CIPFP) de Benicarló 
y  Rafael Miralles, presidente de la Asociación de 
Hostelería de Vinaròs.

Vicent Royo, 
orgullós del 
seu nét Joan 
Alemany, 
guanyador del 
Internacional 
Tour The 
World de la 
multinacional 
dels viatges 
Tour Radar. Ara 
viatjarà durant 
cinquanta 
dies per cinc 
continentsPadel Vinaròs, campeonas segunda categoría femenina provincial

Masiva participación en la Jornada formativa para restauradores
“Productos Castelló Ruta de Sabor: Cómo cocinarlos  y posicionarlos en la restauración”
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Concert d'intercanvi de 
corals escolars de Traiguera 
i Vinaròs, a l'Auditori de 
Vinaròs, amb Ensemble de 
flautes del CEIP Verge Font 
de la Salut de Traiguera, 
dirigida per Carmen Lola 
Moliner i l'Associació 
Cultural Coral Infantil 
Assumpció, dirigida per 
Ivan Gauxax.

Intercanvi coral



25 maig de 2019

16

SOCIETAT

Comunions a la església Santa Magdalena

Comunions a l'església Arxiprestal
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La comunicadora Elena Sales, 
acompanyada del cantautor satíric 
barceloní El Sobrino del Diablo, 
va conduir l’acte de entrega dels 
Premis Maestrat Viu,  que van 
recordar 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 
van ser les pedres i per això cada 
assistent a la gala va ser 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, va 
amenitzar 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. 
La plaça Parroquial de Vinaròs, 
al peu de la torre-campanar i 
davant de l’ajuntament va ser el 
lloc del lliurament dels premis, 
que enguany van rebre 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 incorporava 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 va oferir 
un espectacle homenatge de 
memòria dins la gala dels Premis 
Maestrat Viu en què el públic en va 
ser protagonista per configurar un 
monument piramidal.

Vinaròs acull l'entrega dels Premis Maestrat Viu
Amb l’actuació d’Ina Martí i Enric Murillo, dissabte 18 de maig es va homenatjar a Vinaròs els nous valencianoparlants
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Aula Teatre tancarà el nou curs amb la representació de tres obres

Durant els mesos de maig i juny el teatre serà el 
principal protagonista a Vinaròs amb l'estrena 
de les obres que ha preparat al llarg del curs els 
alumnes de l'Aula Teatre dirigits per Toni Guillot. 
Segons ha destacat una vegada més els actors han 
treballat de forma molt intensa per preparar les 
funcions, demostrant que tot i no ser professionals 
tenen un gran talent per a la interpretació.
La primera obra anirà a càrrec dels alumnes del 
Casal Jove "Teatrèmol", amb la representació 
Teatremolière els dies 30 i 31 de maig, i també el dia 
1 de juny. Es tracta d'una producció de caire còmic 
que farà un repàs a les principals obres de Molière 
amb el Malalt imaginari, Metge a garrotades i Les 
Dones sàvies, tot amb l'estètica del París del segle 
XIX. En aquesta obra participaran un total de 18 
alumnes i les interpretacions seran en castellà.
El grup dels Figurats oferirà Passem a publicitat, 
spot els dies 14,15 i 16 de juny, en aquest cas és un 
recull d'esquetxos en clau de comèdia relacionats 

amb el món de la publicitat i com s'introdueix de 
forma inconscient en la quotidianitat les persones. 
L'obra esta basada en la representació Spot i 
també en alguns esquetxos del programa de 
televisió Autoindefinits que feia l'antiga televisió 
autonòmica.
Les Mil i Una farà gaudir al públic amb Cambio de 
hábitos. Siter Act, basada en la pel·lícula dirigida 
per Emile Ardolino i protagonitzada per l'actriu 
Whoopi Goldberg, també els dies 14,15 i 16 de 
juny. En aquest cas és una obra teatralitzada de la 
mateixa pel·lícula incloent també inspiracions en 
l'adaptació que s'ha fet al teatre. 
Guillot ha destacat que sobretot s'ha buscat 
un equilibri amb tres obres per fer gaudir als 
espectadors i al mateix temps mostrar tota la 
feina que es fa des de l'Aula Teatre. Pel que fa a 
les entrades ja es poden aconseguir a l'Auditori 
Municipal dintre del seu horari habitual de dimarts 
a diumenge de 18h a 21h al preu de 5€.

 
El passat dissabte 18 de maig, la coral infantil de l'Esmuvi, associació  Escola de Música de Vinaròs, va participar en un concert a l'auditori de  Barcelona. 23 
xiquets i xiquetes van cantar una cantata coral "La  màquina del temps" composada per Arnau Tordera juntament amb 20 corals  infantils més amb més de 400 
participants. Va ser una experiència  musical màgica i molt pedagògica per a tots els alumnes de l'ESMUVI i  els pares que van venir.
ESMUVI Escola de Música de Vinaròs

Sota la direcció de Toni Guillot els alumnes han preparat un any més diferents actuacions per mostrar tot el que han aprés al llarg de la formació, 
davant d'un públic fidel que sempre ompli l'Auditori.

Actuació de la coral infantil d'ESMUVI a l'auditori de Barcelona
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Centenari del naixement de Francesc Batiste Baila

Dissabte 18 de maig a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va tindre lloc la projecció del documental “Lágrimas rojas”, dirigida per Victor Riverola, 
pel centenari del naixement de Francesc Batiste Baila. L’any 2005, Victor Riverola va viatjar a Mauthausen per entrevistar alguns dels supervivents i un dels 
entrevistats va ser el vinarossenc Francesc Batiste Baila, que és un dels deportats que intervé en el documental.

 Associació Cultural Jaume I
Els atacs, les imposicions, les 
negacions a una realitat quotidiana, 
continuen sense parar. Son moltes 
voltes potser, si una de sola ja es 
massa, les vegades que aquestes 
negacions van  acompanyades, quasi 
sempre, de la burla i el menyspreu cap 
a la nostra llengua i no cal ni dir, cap  a 
la nostra cultura i per afegitó cap a la 
nostra manera d’entendre el mon. 
La ultima, jo diria que no es la ultima, 
si de cas la més recent que tinguéssem 
memòria es la del policia municipal 
d’Alacant que es va negar a rebre la 
informació que li donava un veí si no 
se li dirigia en castellà.
De casos així n’explicaríem molts 
, perquè tots n’hem patit alguna 
vegada.

De vexacions sobre la nostra manera 
de ser i sobretot per la nostra llengua 
en podem contar a milers. Jo recordo 
les anècdotes que sobre la llengua,   
em contava Alfred Giner Sorolla 
les llargues nits d’estiu a Prada de 
Conflent, on ell impartia classes a la 
Universitat Catalana d’Estiu. Giner 
Sorolla era un enamorat de la seva 
terra, de la seva gent i de la seva 
cultura. 
De la seva vesant científica, poètica, 
humanista etc.. ens parlarà Amalia 
Roig Blasco , autora del llibre “ La 
passió i la lucidesa” editat per ONADA  
guanyador del III premi de Narrativa 
Ciutat de Benicarló el divendres 31 
a les 7 a la Biblioteca municipal de 
Vinaròs dins d’un nou acte organitzat 
per l’Associació Cultural Jaume I.

Presentació d’un nou llibre

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ASSEMBLEA GENERAL 
CONVOCATÒRIA 

 
LLOC: BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DIA: 14 de JUNY del 2019. 
HORA. 19’00 hores en primera convocatòria, i 19,30 en segona. 
 
 
ORDE DEL DIA 
 

1. PROPOSTA DE TAULA I CONSTITUCIÓ DE LA MATEIXA. 
 

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX DE L'ACTA DE L'ASSEMBLE ANTERIOR 
 

3. INFORME DEL TRESORER: 
 

4. INFORME D'ACTIVITATS. 
  

5. INFORME DEL PRESIDENT 
 

6. RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
    

  
7. TORN OBERT DE PARAULA 

 
           
   EL SECRETARI 
 
 
                                                 Fdo. Helena Román 
 
Vinaros 4 de MAIG  del 2019. 
 
Tots els associats que així ho desitgen, tenen a la seua disposició en el tauler d’anuncis de la 
seu social còpia dels comptes anuals que seran sotmesos a aprovació en l’Assemblea. Per a  
l’assistència a l’acte i exercici de dret al vot cal que esteu al corrent de pagament de les quotes 
de l’associació 
Es prega l’assistència a la mateixa 
 
 

DELEGACIÓ DE VOT: 
 
El soci D.……………………………………………………….amb D.N.I…………….. 
No podent assistir a l'Assemblea general ordinària de l'Associació Amics de Vinaros a 
celebrar el dia 14 de juny  de 2019,  delega el seu vot en el Soci. D………………………… 
 
 
 
Firmat:...................................................................................................................   
 
Vinaros, a……….de….. 2019. 
 
. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
“AMICS DE VINARÒS”                                                                         St.Ramón,13  

Apartat de Correus 262 
12500 VINARÒS-Castelló 

e-mail: amicsdevinaros@hotmail.com 

Fotos: E.Fonollosa
L’escola de Formació 
Permanent d’Adults celebrà 
el festival fi de curs, amb 
actuació prèvia de la 
batucada d’ESMUVI i sopar 
per al final.
La regidora d’Educació, 
Begoña López va agrair 
alumnes i professors les 
activitats dutes a terme 
al llarg de l’any i va lliurar 
detalls als membres de 
la junta de la EPA pel seu 
treball desinteressat, agraint 
també la seua aportació per 
adquirir nous ordinadors per 
l’aula d’informàtica i l’aire 
condicionat. 
De la seua banda, Ana Garcia, 
coordinadora de l’EPA va dir 
que el Consell Municipal de 
Formacio d’adults ha tingut 
1827 inscripcions i ha fet 93 
cursos.

RESSENYES LITERÀRIES 
      

    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....       

      “ El domingo de las madres ” de Graham Swift 
Graham Swift ( Londres, 1949) va ser seleccionat per la revista Granta en 1983 com un 

dels millors novel·listes britànics d'aquella generació dels Ishiguro, Rushdie, Barnes, Amis i 
McEwan. És autor de deu novel·les, traduïdes a més de trenta idiomes. Novel·les  tan 
reconogudes i premiades com “El país del agua” o “Últimos tragos” (premio Booker). 

   
           La novel·la que ens ocupa , " El Domingo de las madres " ,  fa referència a la festivitat 
celebrada a Regne Unit el quart diumenge de quaresma, una jornada en la qual les criades 
tornen a les seves cases per a passar el dia amb les seves mares. Però Jane Fairchild, de vint-i-
dos anys i que treballa per als Niven, és òrfena, i passa aquest dia d'una manera molt diferent. 
           La trama parteix de la història d'una criada de l'Anglaterra de 1924 que manté relacions 
sexuals per última vegada amb un ric hereu que té previst casar-se amb una dona de la seva 
condició. 
           Aquesta novel·la tracta del moment màgic de trobar-se a un mateix,un  dia que ens marca 
i que anirà lligat a la nostra vida i serà llavor del nostre futur....En el cas de Jane, l’esmentada 
jornada revela que vol ser escriptora. " “Hay días que contienen toda una vida", resumeix 
l’autor Graham Swift. Dies en els que les pèrdues s’enllacen amb descobriments personals que 
incidiran en el futur personal . “Nunca había estado en medio de tal profusión lujosa de espejos. 
Nunca había tenido la oportunidad de verse en toda su desnudez. Lo único que tenía en su 
cuarto de criada era un pequeño espejo cuadrado (…) ¡Ésta es Jane Fairchild! ¡Ésta soy yo!” 
          L'altre eix de la novel·la és com la mort i l'absència alteren l'existència d'un mateix. Sembla 
un referent obsessiu de Swift.  A més, " El domingo de las madres"   té   una    interessant reflexió  
sobre  la  pertinença, sobre com  construïm  les nostres vides, sobre com ens  construeix l'entorn, 
el medi, sobre qui som i la nostra capacitat per a construir nosaltres això que anomenen destí.   
“Podria haver fet el que havia fet aquell matí si hagués tingut una mare a la qual visitar?  
Podria haver tingut la vida que encara no sabia que tindria ?”  
        EL domingo de las madres,   és   una    novel·la poderosa, filosòfica i exquisidament 
dibuixada sobre les vides que portem i   les vides paral·leles.   Novel·la   subtil,   amb un dolorós 
rerefons de la primera guerra mundial .   També   ens   mostra com l'amor, el desig i la decència 
lluiten contra els barrots de l'injust sistema de castes.  

Per cert, aquest llibre és un d’eixos que quan finalitzes la seua lectura  demana una 
segona lectura. Tornar a llegir-la val la pena .  

 “....a decir verdad , a veces pasa más exactamente al revés. Eran los criados los que 
vivían – y una vida  dura de verdad- y aquellos a quienes se servía no sabían muy bien qué 
hacer con sus vidas. Eran verdaderamente almas perdidas….” 
                                                                                                                Rosa Roca 

 Propera  Cita : 
  

        DIVENDRES 14  DE  JUNY  , 17h. 30’     BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS   

                    “ S U L A ”   De  Toni Morrison 
 

Festa de final de curs de l’Escola per Adults
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Andrés Albiol
Territ comú

Xicoteta au limícola adaptada en hàbitats 
marins, que ronda platges, desembocadures 
de rius, costes amb aiguamolls, etc., caminant 
i picotejant en l'arena buscant aliment. En 
castellà li diuen correlimos común o playero. 
El seu nom científic és Calidris alpina. De l'orde 
Caradriformes per tindre en l'extrem de les potes 
tres dits ben desenrotllats i dirigits cap avant i 
un altre xicotet inserit a major altura en la pota 
dirigit cap arrere. I de la família Escolapácids. 
Corporalment xaparro, amb el cap encollid en 
el cos, que allarga el coll només per a picotejar 
al substrat. Està recobert per diferents classes 
de plomes que li fan diverses funcions. La seua 
longitud és de 20 cm. i l'envergadura ràfec 
és de 40. El sistema esquelètic i muscular és 
lleuger, amb els ossos buits i esponjosos per 
a pesar menys en l'aire i els músculs allargats i 
forts, per a batre incansablement les ales, ben 
oxigenats per la seua respiració. El pic és fosc 
i llarg, corbat cap avall. És de color gris rovell 
per dalt, la panxa negra i blanc per davall. 
Potes verdes. Iris de l'ull marró. Ve per la conca 
mediterrània i en especial pel nostre litoral a 
l'hivern, procedent del fred nord europeu. Es 
reproduïx allà a l'estiu. Les parelles canvien el 
plomatge per colors mes brillants. Nidifiquen 
en un clot retirat dels arenals, on posa 4 
ous. Són covats per ambdós progenitors 3 
setmanes. Els pares alimenten els pollastres en 
el niu i volen al cap d'altres 3 setmanes. Són aus 
camallargs. Gregàries. Per a efectuar llargues 
migracions estacionals formen volant grans 
bandades molt organitzades, fent sobtades 
figures denses i allargades. Té un reclam amb 
un brunzit variat, com un ‘dyroo’ i un xiulit 
‘rrüii’, etc. Menja furgant en el fang, les algues 
i entre pedres buscant xicotets invertebrats 
com a cucs, crancs. Recorren marenys per 
zones mareja'ls, d'ací l'altre malnom familiar de 
‘correplayas’, perquè caminen ràpid retirant-se 
a l'arribar l'onada o pujar la marea. A vegades 
se les aprecia caminant en parella per cales 
amagades per la vora de l'aigua.

Activa campaña del llagostí al tremall
El inicio de la primavera fue el comienzo de la temporada de captura de nuestro emblemático crustáceo rey 
por los trasmalleros.  El resto de modalidades han faenado con normalidad, pues el buen estado de la mar 
lo propició, a excepción de algún chubasquillo sin fuerte viento. Y las cotizaciones siguen manteniéndose 
estables.
La pesca de arrastre, los bous han faenado en todos los fondos, para llevar a diario cigala, gamba, calamar, 
pez de S. Pedro, pescadilla, choquito, salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera, caballa, faneca, raya, 
pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco sigue atrapando peix blau en nuestro litoral. El lunes entre doce llums pillaron 2.500 cajas de 
boquerón (8 Kg/caja) y 200 sardina.  El martes siete traíñas llevaron 1.850 cajas de seitó. El miércoles entre 
ocho capturaron 1.500 cajas de ‘oro azul’ y 100 de sardina. Y el jueves nueve desembarcaron 3.200 de 
boquerón. La procedencia era; dos  de Vinaròs, una de Alicante, dos de Burriana y el resto del Grau de 
Castelló.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría se dedica a calar la red denominada tiret 
al langostino, para ser sus extracciones de momento aceptables.  Es en ésta época primaveral cuando los 
langostinos  salen de sus escondrijos en la arena o fango, y se dirigen a aguas menos profundas para la 
reproducción, en especial  las noches con luna. De manera que los xarciers lo saben y calan sus redes por 
estas profundidades para atraparlos. La campaña  durará hasta el verano incluido. Conjuntamente pescan 
sepia. Una embarcación operó al lenguado y rombo. Otra a la breca y herrera. Y dos a la langosta, cabracho 
y dentón.
El palangrillo costero, una barca pilló con éste arte de anzuelos dorada, pargo y sargo.
Y la pesca del atún rojo con anzuelo en línea de mano, dos barquitas de Cambrils y l’Atmella de Mar  arribaron 
varios días con cuatro tonyines cada una, que dieron en báscula 50 Kg/pieza.

Ecos de ‘Mar’; Hábitos en el consumo de pescado (I) 
Según el resultado de las encuestas realizas en todas las comunidades autónomas de España, vemos que 
el hábito en consumir pescados en los hogares es del 41% de los encuestados lo ingiere en la comida del 
mediodía. El 33% durante la cena y un 26% en cualquiera de los dos.
También se aprecia en el estudio que el 72% tiene la referencia de comprar el pescado entero. El 21% lo 
adquieren cortado, limpio y expuesto en la pescadería. Y el 7% lo quiere cortado, limpio y en bandeja.

La xarxa, con su poder langostinero primaveral

PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)               20.079 Kg
Melva (Canutera)                                 2
Tonyina (Atún rojo)                           902
Maira (Bacaladilla)                            30
Escrita (Raya)                                      822
Mantes (Batoideos)                              8
Besuc (Besugo)                          1.116
Boga i Xucla (Boga-Picarel) 2.393
Rallat (Bonito)                                   25
Caballa (Verdel)                       499 
Vetes (Pez cinta)                           393 
Congre (Congrio)                           286
Gall (Pez de San Pedro)                 90
Orá (Dorada)                              1.234
Mussola (Escualos)                          9
Móllera (Fanéca)                            798          
Gallineta (Cabracho)                      375

Sorell (Jurel, Chicharro)              5.284
Esparrall (Raspallón)                   1.273            
Palá (Lenguado)                             269                     
Sard (Sargo)                              1.016
Lliri (Anjova)                                    54                    
Llobarro (Lubina)                             33
Penegal (Boca negra)                    23
Mabre (Herrera)                            112
Aranya (Vívora)                             598
Pagell (Pagel, Breca)                 9.095  
Peluda (Solleta)                            378                                    
Lluç (Pescadilla, Merluza)       5.973
Rap (Rape)                                 2.505
Aspet (Espetón)                                 4
Rom empetxinat (Rodaballo)   13
Juriola (Rubios)                                 109
Moll (Salmonete)                            5,551
Morralla (Serranos, etc.)             1.789

Sardina                                           1.500
Murena (Morena)                                27
Mero (Cherna)                                    12
Letxa (Pez limón, Serviola)        203
Bacoreta (Sarda)                            2.846
Sorella (Jurel real)                            221
Bacaladillas (Llussaras)                   45
Llisa (Mújol)                                  3.773
Pagre (Pargo)                                  85
Biso (Verat, Estornino)                   270
Gatet (Pintarroja)                            114                         
Roncador (Roncón)                         59                           
Rata (Miracielo)                              121
Tigre (Lenguado portugués)     30
Corva (Corvallo)                                30
Miseria (Gallo)                                  103
Peix de rei (Pejerrey)                        20
Mamona (Brótola de roca)            99

Saboga (Alosa)                                 26
Dèntol (Dentón)                                 95
Chopa (Cántara)                             253
Palomida (Palometa blanca)         4
Reig (Corvina)                                  28
Morruda (Sargo picudo)                    10
Vidrià (Mojarra)                                262
Salpa (Salema)                                  34
Tords (Tordos, Lábridos)                   11
Rom (Rombo)                                   53
Mamona de fang (B. de fango)57
Palaí (Acedia)                                    45                                                    ______
       Total    ..................              73.577
CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)         1.057
Cranc blau (Cangrejo azul)        287
Escamarlà (Cigala)                 35 
Llagostí (Langostino)                       242          

Galera (Estomatoiedo)                1.910
Llagosta (Langosta)                           223
Gambes (Camarones)                        60  
Llomàntol (Bogavante)                        32                                                     _____
Total      .......................        3.846     
 MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      113
Sepió punxa (Choquito)                    211
Canana (Pota, Volador)                3.183
Sèpia (Jibia, Choco)                      1.511
Polp roquer (Pulpo roquero)          2.667
P. blanc (P. Blanco)                         721
P. mesquer (P. almizclado)              319
Polpa (P. patudo)                                14
Cargol punxent (Cañailla)                 168
Llonguet (Holoturia)                             6                                                    _______
Total     ......................         8.912
TOTAL EXTRACCIÓ…     86.336

RESUM  DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES I MODALITATS DEL MES D’ABRIL  DE L’ANY 2019 (i III)
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UN PAIS DE PINOCHOS    Antonio Najar.

OPINIÓ 

Cuando para defender sus Ideales algunos 
mienten, o es por desconocimiento de la historia 
o por falta de argumentos. Equiparar a Franco 
o Primo de Rivera con Juan Carlos I o Suárez, no 
es por desconocimiento histórico de nuestra 
historia tan reciente, si-no por una manipulación 
ideológica o de resentimiento. Después de haber 
sufrido una dictadura de 40 años, habia que 
tenerlos cuadrados para enfrentarse a una cúpula 
militar o una crecida derecha, legalizar el partido 
Comunista, restablecer la Generalitat en la persona 
de Josep Tarradellas o la aprobación del Estatuto 
Catalan (netamente superior al de 1932 de la 
segunda Republica en Enseñanza y Cultura) o el 
Estatuto Vasco, entre otras cosas. Decir que esas 
dos personas fueron enemigos de Cataluña y su 
lengua, mienten, eso lo saben y sabemos los que 

en su día fuimos en esas listas de U.C.D y vivimos lo 
delicado que fueron aquellos momentos para todos 
de la historia. Hablar de imperialismo lingüístico 
cuando algunos quieren apropiarse de algo que 
no a existido como son los paisos Catalan, eso si 
es imperialismo del siglo XXI. Mientras Valencia 
fue reino, Barcelona solo Ducado (no es por 
menospreciar a Barcelona, es por situar la verdad). 
Defender esos imaginarios paisos Catalan, cuando 
en realidad esa composición de tierras eran de la 
Corona de Aragón. Creo que Jaime I no hubiera 
defendido esos ficticios países, abría defendido 
las tierras del reino de Valencia y en Valenciano. 
Normalización Lingüística: veo que entre amigos, 
en la calle, en prensa, en televisión, en las escuelas, 
en los libros de texto (de los que me cuesta ayudar a 
hacer los deberes a mis nietos), en las instituciones 

etc. Nadie esta obligado a hablar en Castellano, de 
hecho todo esta en un Valenciano-Catalanizado. 
¿O estoy aislado y desconozco lo de mí entorno?. 
La normalización la hacemos las personas en el 
día a día, en casa, en la calle, en el trabajo y no 
los que estan permanentemente en crispación 
en una ficticia lucha contra las fuerzas del mal. No 
dejemos que enturbien nuestra convivencia. Las 
diferencias: lingüísticas, religiosas o ideológicas, 
no son una barrera para la convivencia, las barreras 
las ponemos las personas, por egolatría, egoísmo, 
antipatías, fobias, xenofobia, incomunicación, 
racismo, censura... Todas estas explicaciones no 
quita que yo tenga el máximo respeto a una 
lengua, unas costumbres y una forma de vida 
que comparto y defiendo pero con argumentos 
coherentes. Gracias.

ESCUELA DE RUGBY
RUGBY CLUB VINARÒS

Pista Atletismo Carrefour – Vinaròs
685278611 - 680506819

LOS TAUS D´AMPOSTA
Serengueti Stadium Amposta

647208002

CATEGORÍAS de 
S-10 a SÉNIOR
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MALAS DECISIONES

ESPORTS

El pasado 11 y 12 de mayo se celebró 
en el pabellón de L'Alcúdia de 
Crespins (Valencia), la “2ª Prueba 
de Iniciación 2019”, evento que 
organiza la Federación de Patinaje 
de la Comunidad Valenciana y 
en el que ha participado el “Club 
Patinatge Artístic Vinaròs”. 
Allí, se dieron cita 351 patinadores, 
desde los niveles de Iniciación en 
Libre, Danza y P A Línea. 
Diez de nuestras patinadoras, se 
desplazaron para su participación. 

Al nivel 2 se presentaron 
Andrea Llopis, Ana Miguélez y 
Ariadna Castellnou. En el nivel 3 
compitieron Adriana Martínez, 
Nayra Mesa, Lola Ferré, Ingrid 
Viana, Nerea Burriel y Laia Monfort. 
Y en el nivel 5, Mariona Morales. 
Desde el club, felicitar a las 
patinadoras por los buenos 
resultados obtenidos, así como a 
las entrenadoras. A por el próximo 
reto!!!

El Club Patinatge Artístic Vinaròs, en  la  “2ª Prueba de Iniciación, 
Danza y P A Línea 2019” 

c/Socorro, 1 VINARÒS
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ESPORTS

T. 689 30 37 61
 

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

consulta@dermatologiaestela.com

El pasado fin de semana se celebró una de las pruebas clasificatorias 
que hay repartidas por todo el mundo, para el campeonato 70.3 
medio ironman que se celebra en esta edición del 2019 en Niza.
Antonio Adell Puchi se desplazó a Francia en la localidad de Aix-
en-Provence para intentar la clasificación.
En esta ocasión la categoría de 45-49 años que disputa, había 
un total de 8 slots plazas para 259 participantes en este 
grupo de edad. Adell a pesar de sufrir una caída en el sector 
de bici cuando iba en tercera posición logró terminar 6 y así 
clasificarse por tercera vez para el campeonato del mundo 
de medio Ironman que se disputará en septiembre en Niza. 
Esto sirve de preparación para intentar el próximo mes de Julio en 
Vitoria, en lo que es el principal objetivo, una nueva clasificación 
para el mundial de Ironman en Hawaï, lo que sería su 7 vez que lo 
consigue si se puede lograr.

El Campionat de Clubs està sent una de les competicions de referència per a l’equip 
femení del Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs; després del tercer lloc del podi 
aconseguit en la competició d’hivern a pista coberta en la categoria B, i ser reconegudes 
gràcies a aquest èxit (juntament amb el de la temporada passada) com el millor equip 
esportiu de Vinaròs a la Gala de l’Esport tot just fa unes setmanes, tocava competir ara 
sí entre els millors conjunts de la Federació Valenciana, en el Campionat Autonòmic de 
Clubs en categoria A.
L’encontre es va disputar el dissabte 18 a Gandia, i les nostres xiques tenien un repte 
majúscul enfrontant-se a alguns dels millors equips a nivell nacional, com el Playas de 
Castellón o el València, però també a nivell autonòmic com el Torrent, Silla i Safor; prova 
del nivell que requereix la competició és que el Xàtiva i l’Alacant van ser baixa d’última 
hora en no poder completar totes les proves que es requerien, i la competició va quedar 
reduïda a 6 conjunts. Els guanyadors finals del Campionat van ser el València Esports en 
homes i el Playas de Castellón en dones.
Tot i el bon nivell i l’entrega de les nostres atletes, algunes de les quals van fer dues i 
fins a tres proves, i reforçar l’equip combinant joves cadets i atletes veteranes per tal de 
minimitzar baixes importants (Lucia Aguilar, Alba Martín, Carla Masip), la realitat es va 
imposar i finalment el CEVinaròs va acabar –com era previsible- la competició en la 6a 
plaça, que no obstant, valorem com a molt positiva i que va ser celebrada amb alegria, 
ja que és el millor resultat per equips que s’ha aconseguit mai. D’altra banda, tot i que 
inicialment els xics es van classificar per al campionat en categoria B, finalment no van 
participar-hi per la baixa d’alguns atletes lesionats.
L’alineació i resultats van ser els següents:
Elka Sanz: 100mt 6a 16”25 / 400mt 1a 1’06”87
Naiara: triple 3a 9’98m / 4x100 1’02”85
Lídia Cruz: Pes 6a 9’15m / Disc: 20’64m 6a 
Maribel Arenòs: 3000m 6a 12’36”40 / 400m 6a 1’16”96 / 4x100
Ruth Miralles: 5Kmm 5a 35’02”02 / Javelina 5a 21’01m
Carla Buñuel: 100m 14”34 6ª
Ma José Gimeno: 1500m 6’36”54 6a / 4x100
Judith Forés: 200m 6a 31”20 / 4x100
Lucia Contreras: Alçada 1’35m 6ª
Luz Altaïr Cid: Llargada 6a 4’65m 
Rosa B. Castell: 800m 6a 3’29”63 / Martell 6a 13’72m

CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB14
En les pistes d’atletisme Gaetà Huguet de Castelló, este cap de setmana, s’han reunit els 
millors atletes de la Comunitat Valenciana per a competir en el Campionat 
Autonòmic Infantil (Sub-14).
El Club Esportiu Vinaròs Aigües de Vinaròs va estar present amb la participació 
de 5 atletes.
Es van aconseguir dos 4º llocs en les proves de llançament de martell amb 
Adam Mestre i en 220m tanques amb Marta Buch, a més estos atletes 
quedaren 8º en 150ml i 10ª en salt d’alçada respectivament.  Dos 8º llocs en 
les proves de llançament de martell amb Joan Ribera i Aya Ameskour en els 
3.000ml.  Finalment, 9º lloc per a Agueda Cid en els 1.000ml.
Donar l’enhorabona a aquests atletes per haver-se classificat i participat en la 
prova més important de la seva categoria.

Campionat autonòmic de clubs
L’EQUIP FEMENÍ, ENTRE ELS SIS MILLORS
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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€
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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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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.

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

 

 EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE  

FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA 

 

 

 

www.divinaprovidenciavinaros.es 

 

NIVELL 
MATRÍCULA 
FINS EL  

DIA EXAMEN

KET (A2)  20-06-2019 27-07-2019 

PET (B1)  20-06-2019 27-07-2019 

FIRST (B2)  20-06-2019 27-07-2019 
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Informació del Campus Illa 2019
75% de les inscripcions en línia a partir 3 de juny de 2019 a les 18 hores. 

25% de les inscripcions presencials del 10 i l'11 de juny al Casal Jove de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores per arreplegar 
la inscripcio fins a fi d'existències i cal presentar el Llibre de Familia.

 
Períodes: El Campus té 3 períodes diferenciats en 3 quinzenes. Poden matricular-se a totes les quinzenes que 

desitgen o en les que queden places lliures:
Primera quinzena: de l'1 al 12 de juliol;
Segona quinzena: del 15 al 26 de juliol;

Tercera quinzena: del 29 de juliol al 9 d'agost
Horari: De 9 a 13h.
Menjador 13 a 15h. 

Àrees i edats: al realitzar la inscripció has d'indicar l'àrea del Campus en què desitges inscriure't.
Les 3 àrees són:

Infantil: P3, P4 i P5  
Illa Arts i Illa Esports: 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é de primària

Preus:
una quinzena: 30€

un mes: 50€
les 3 quinzenes: 80€

Menjador:
Quinzena: 60€
dies solts: 7,5€

www.vinaros.es 
www.campusillavinaros.com
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PUBLICITAT

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

ESQUELES

Mai t’oblidarem

2n Aniversari de:
Paco Guimerà Beltrán

Que va morir 
el día 28 de maig de 2017, 

a l’edat de 90 anys 
E.P.D.



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)

R

R

R

RE

R

R

R

R

R

R

R

R

RE

R

R

R

LMXJVSD

LMXJVSD

LMXJVD

LMXJVSD

LMXJVSD

SD

SD

SD

SD

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

València Nord - Castelló - Vinaròs

DIAS DE
CIRCULACIÓN

Va
lè

nc
ia

N
or

d

Va
lè

nc
ia

Ca
ba

ny
al

Sa
gu

nt

Ro
ca

 C
úp

er

Al
bu

ix
ec

h

M
as

sa
lf

as
sa

r

El
 P

ui
g

Pu
ço

l

Le
s 

Va
lls

Al
m

en
ar

a

La
 L

lo
sa

Xi
lx

es

M
on

co
fa

N
ul

es
-L

a 
Vi

la
ve

lla

Bo
rr

ia
na

-L
es

 
Al

qu
er

ie
s

Vi
la

-r
ea

l

Al
m

as
so

ra

Ca
st

el
ló

Be
ni

cà
ss

im

O
rp

es
a

To
rr

eb
la

nc
a

Al
ca

là
 d

e
Xi

ve
rt

Be
ni

ca
rl

ó-
Pe

ñí
sc

ol
a

Vi
na

rò
s

Va
lè

nc
ia

-
Fo

nt
 S

an
t L

lu
ís

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 




