EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 3.080 · 1'50€
1 juny de 2019

Eleccions Municipals 2019

Els acords seran necessaris
El PSPV Vinaròs guanya les eleccions municipals 28 anys després obtenint 7 regidors
El PP, segona força, el PVI puja d' 1 a 3 edils, TSV en baixa 2, Compromís 1 i entra C's
El consistori estarà representat per 6 formacions i els acords són necessaris per governar

2019
La nova corporació municipal

Guillem Alsina (PSPV)

María Cano (PSPV)

Marc Albella (PSPV)

Carmen Morellà (PSPV)

José Chaler (PSPV)

Begoña López (PSPV)

Fernando Juan (PSPV)

Juan Amat (PP)

Luis Adell (PP)

Mercedes García (PP)

Lluis Gandia (PP)

Carla Miralles (PP)

Manolo Celma (PP)

Mª Dolores Miralles (PVI)

?

Paula Cerdà o Jordi Navarrete

Compromís

Marcela Barbé (PVI)

Carlos Ramírez (PVI)

Anna Fibla (TSV)

Hugo Romero (TSV)

Berta Domènech (TSV)

Al tancament de la edició es
desconeix qui substituirà
a Jordi Moliner

Manuel Herrera (C's)
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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 escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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El PSPV de Vinaròs torna a guanyar les
eleccions municipals 28 anys després
El tripartit torna a sumar per a poder governar, el PP perd 2 regidors i el PVI puja 2,
mentre Ciudadanos obté per primera vegada representació a l'Ajuntament

Alegria a la seu socialista del carrer de Sant Francesc en conèixer els resultats al cent per cent escrutat
El PSPV-PSOE de Vinaròs va tornar a guanyar diumenge,
26 de maig, unes eleccions municipals, fet que no succeïa
des de l'any 1991, obtenint 7 regidors -el 2015 en tenia
4- encara que no va obtenir la majoria absoluta i haurà
d’arribar a acords amb altres formacions per a governar.
Una de les opcions més factibles és la reedició d'un tripartit
-PSPV-Totes i tots som Vinaròs i Compromís- idèntic al que
ha governat els últims quatre anys, però aquesta vegada
amb alcalde socialista. Totes i tots som Vinaròs, que va
ser la gran sorpresa de les passades eleccions municipals
obtenint 5 regidors sent llavors una agrupació d’electors,
s'ha quedat en aquesta ocasió amb 3 edils. Compromís
ha baixat de 2 a 1 regidor, però els resultats permetrien
encara a Vinaròs revalidar un govern tripartit d’esquerres,
tot i que dimecres el candidat de Compromís, Jordi
Moliner, va anunciar que deixava el partit, i el seu relleu al
tancament d’aquesta edició es desconeixia.
L'optimisme en la seu socialista del carrer de Sant
Francesc es palpava des del primer moment de les dades
escrutades i va anar creixent a mesura que el percentatge
incrementava l'avantatge sobre el PP, segona força més
votada. El candidat a l'alcaldia pel PSPV, Guillem Alsina,
va mostrar la seva satisfacció pels resultats obtinguts,
després de destacar haver realitzat “una campanya neta
en el joc net, explicant el nostre projecte i fugint de la
confrontació, sempre en positiu”. Va destacar a més que
ja en la campanya havien percebut en la gent de Vinaròs
“il·lusió, ganes i esperança en el partit socialista”, i va dir
que a partir d'aquest moment caldrà parlar amb totes les
formacions per a poder formar “un govern de progrés”. “Ha
estat una victòria d'equip, fugint de personalismes, amb
un equip molt potent i aquesta ha estat la clau”, va indicar
Alsina, que va dir que “a partir de demà cal asseure's amb
la resta partits i explorar futuribles pactes. Crec que és
possible reeditar el pacte de les cavallerisses però amb
majoria socialista, encara que cal explorar totes les vies
per a formar un govern de progrés”, va indicar Alsina.
A la seu de Totes i tots som Vinaròs es respirava pessimisme

pels resultats, que els han fet passar de segona a quarta
força més votada a la localitat. La candidata, Anna Fibla,
va considerar que tot i la davallada de Podemos a nivell
estatal i a la Comunitat Valenciana per l’empenta socialista,
a Vinaròs s’han aguantat els resultats, consolidant la
formació al municipi. D’altra banda, el número 2 del
partit, Hugo Romero, lamentava “la campaña destructiva
que han tingut alguns partits en una campaña electoral
que nosaltres vam enfocar totalment en positiu i fent
propostes”. També va felicitar a PSPV pels seus resultats.
La sorpresa d'aquestes eleccions municipals ha estat el
ressorgiment del Partit de Vinaròs Independent (PVI),
que ha passat d'1 a 3 representants municipals. La seva
candidata, Maria Dolores Miralles, que repetia com a
número 1 del partit ja havia mostrat el seu optimisme dies
abans després del que va qualificar de “gran campanya
dissenyada pels joves del partit”, i va manifestar que
parlaran amb la resta de formacions, sense manifestar
obertament si la seva intenció és entrar a formar govern o
continuar en l'oposició.
“Estem molt contents per ser la tercera força més votada,
no sé què passarà, però la nostra intenció és asseure'ns
a parlar amb tots els partits polítics i veure com es
desenvolupen les coses”, va assenyalar.
El PP de Vinaròs, amb Juan Amat com a candidat, ho
tenia difícil després dels resultats obtinguts en les
passades generals i autonòmiques, però així i tot, a
nivell municipal va obtindre 6 regidors, 2 menys dels
que tenia fa quatre anys. Els populars es quedaran de
nou a l'oposició.
Ciudadanos obté per primera vegada a Vinaròs
representació municipal en la segona ocasió que concorre
a unes municipals en la capital del Baix Maestrat. No van
obtenir representació municipal Esquerra Republicana
ni Esquerra Unida -que fa quatre anys van concórrer
juntes amb la coalició Acord Ciutadà i tenien un regidorLa participació va ser del 61,60 per cent, 5 punts menys
que en 2015.
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Resultats electorals a Vinaròs

El vot dels candidats

Participació 2019: 61.98%
(- 4.52% respecto al 2015)
Vots totals 12.206
Abstencions 7.487
Vots en blanc 123
Vots nuls
95

Juan Amat

Anna Fibla

Jordi Moliner

Vots per partits

Guillem Alsina

Mª Dolores Miralles

Manuel Herrera

61.98%
38.02%
1.02%
0.78%

Agustí Romeu

PSPV-PSOE

7

3.624

29,92 %

PP

6

3.092

25,53 %

P.V.I

3

1.892

15,62 %

P.T.S.V.

3

1.636

13,51 %

COMPROMÍS
MUNICIPAL

1

693

5,72 %

Cs

1

634

5,23 %

ERPV-AM

0

321

2,65 %

E.U.P.V.

0

96

0,79 %

Manuel Villalta
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Guillem Alsina (PSPV)
“Ha estat una victòria d'equip, fugint de personalismes, amb una
candidatura molt potent i aquesta ha estat la clau. Ara cal asseure's amb
la resta partits i explorar futuribles pactes. Crec que és possible reeditar
el pacte de les cavallerisses però amb majoria socialista, encara que cal
explorar totes les vies per a formar un govern de progrés”

Juan Amat (PP)
“A les urnes europees el vot al PP va ser de 2.400 ciutadans i a les locals
3.092, quasi 700 vots més que ens van donar suport al PP de Vinaròs, i això
és un reconeixement per a la nostra candidatura i la labor del partit des de
l’àmbit local”

Maria Dolores Miralles (PVI)
“Estem molt contents per ser la tercera força més votada. Hem fet una
gran campanya. No sé què passarà a partir d’ara, però la nostra intenció és
asseure'ns a parlar amb tots els partits polítics i veure com es desenvolupen
les coses”

Anna Fibla (Totes i tots som Vinaròs)
“Vistos els resultats a la Comunitat i la resta d’Espanya, creiem que a Vinaròs
la nostra formació és un bastió fort. Hem aguantat l’ímpetu del PSOE, a qui
felicitem. Penso hem fet una bona campanya dins les nostres possibilitats i
la valoració és positiva”

Jordi Moliner (Compromís)
“No hem obtingut els resultats esperats. Felicitem al partit socialista. En
principi, considerem que el més normal seria reeditar el tripartit, perquè
sumem, però cal esperar a les converses amb la resta de partits”

Manuel Herrera (Ciudadanos)
“Esperàvem un millor resultat, però crec que no haver pogut defensar el
nostre programa ni debatre en alguns mitjans ens ha restat possibilitats.
Tot i això, tenim representació municipal i estem oberts al diàleg amb la
resta de partits”
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Els socialistes inicien la ronda de contactes per a formar govern
Els partits amb possibilitats de govern anteposen el seu programa
electoral com a clau per arribar a un acord

El PSPV Vinaròs, com a força més votada a les eleccions
municipals, ha iniciat esta mateixa setmana la seva
ronda de contactes per a formar govern. Els socialistes
han format una comissió negociadora i asseguren que
posaran el programa electoral com a principal condició
per al pacte. Les primeres reunions amb Totes i tots
som Vinaròs i Ciudadanos ja s'han produït, i faltava al
tancament d’aquesta edició la trobada dels socialistes
amb el PVI i el PP. Per més endavant es queda la reunió
amb Compromís, després de la renuncia a l’acta de
regidor del seu candidat, Jordi Moliner, i a la espera de
que la executiva del partit confirme qui será el seu relleu.
Des de Totes i tots som Vinaròs, el seu número 2, Hugo
Romero ha assegurat que “en cas d'arribar a negociar,
el primer que posarem sobre la taula serà el nostre
programa, que és la nostra prioritat” i va insistir en que
“hi ha línies de treball que considerem indispensables
per a formar govern”, en una clara referència a la
prioritat en polítiques socials i participació ciutadana.
Els socialistes també volen parlar amb el PVI. Els
independents, que tenien una reunió interna el dijous a
la nit, han obtingut tres regidors.
Guillem Alsina (PSPV) es preveu com a pròxim alcalde . El PSPV lidera la ronda de
contactes com a força més votada

Amb l’arribada del bon temps aprofita per
visitar este antic i singular edifici, únic
a tota la Comunitat Valenciana

Antiga almàssera del S.XV,
reconvertida en museu, on es
conserva una premsa de palanca
de l’any 1606; a l’interior del molí
es mostren les diferents fases de
l’obtenció tradicional de l’oli d’oliva

Horari: De dimarts a dissabte:
9:30 a 14:00 hores i 15:30 a 17:00 h
Diumenges i festius: 10:00 a 14:00 h

Completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
Compra i degustació de diferents varietats d’oli d’oliva verge extra
Visites guiades a Cervera del Maestre

-Tarifa general: 2,5€ -Tarifa reduïda: 1,5€ (jubilats,
estudiants, aturats i grups ˂25)
-Gratuït: menors de 9 anys i persones amb discapacitat

+ info. reserves: 964 86 55 15
info@molicervera.org

Carretera CV-135, km 9
12578 Cervera del Maestre
www.molicervera.org
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Leroy Merlin inaugura su nueva tienda en Vinaròs
La tienda opera bajo el concepto “COMPACT” y ha supuesto una inversión aproximada de 1,2 millones de euros

Leroy Merlin ha inauguró el 28 su nueva tienda en
Vinaròs bajo la denominación COMPACT, la cual
abrió al público el miércoles. Por parte de Leroy
Merlin han estado presentes en la inauguración
el Director Regional zona Levante, José Luis
Ramírez, y la Directora de la nueva tienda de Leroy
Merlin COMPACT Vinaròs, Cristina Boil, entre otros
miembros de la compañía. Además, por parte del
Ayuntamiento han asistido el Alcalde de Vinaròs,
Enric Pla Vall, y la Concejala de Hacienda, Industria
y Ocupación, María Cano.
Cristina Boil, Directora de Leroy Merlin COMPACT
Vinaròs, ha destacado que “esta nueva tienda, fruto
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de la convergencia de dos grandes compañías,
nos permite brindar una excelente experiencia
de compra para nuestros clientes, con una
gran disponibilidad de stock y asesoramiento
personalizado”. Además, Boil ha resaltado que “es
un orgullo contar con un equipo con tantas ganas,
pasión y compromiso como el de Leroy Merlin
COMPACT Vinaròs”.
La tienda de Vinaròs dispone de una superficie
comercial de más de 2.400 m2 y opera bajo el
concepto “COMPACT”, que ofrece una selección
de productos que hacen la compra más cómoda,
así como un servicio personalizado para

concretar ideas y proyectos sobre el hogar. El
nuevo establecimiento pone a disposición de los
consumidores 11.000 referencias en stock y más
de 330.000 bajo pedido. La tienda está ubicada en
la calle dels Artesans y tiene un horario comercial
de 8:00h a 22:00h de lunes a sábado y de 10:00h a
22:00h domingos y festivos de apertura.
Así, Leroy Merlin se consolida como líder del
acondicionamiento del hogar y continúa su apuesta
por la transformación digital, acompañando a los
clientes a través de una experiencia omnicanal
adaptada a las nuevas necesidades de los
consumidores.

1 juny de 2019

ACTUALITAT

L’alcalde destitueix el regidor d'Agricultura i Medi ambient per
presumptes despeses no justificades d'un compte del Consell Local Agrari
L'Ajuntament porta el cas a Fiscalia perquè determini si hi ha delicte penal
El regidor electe de Compromís i edil d'Agricultura
i Medi ambient de l'Ajuntament de Vinaròs aquests
últims quatre anys, Jordi Moliner (Compromís) ha
estat destituït del càrrec per l'alcalde, Enric Pla, per
presumptes irregularitats de reintegraments no
justificats per import de 9.260 euros d'un compte
corrent del Consell Local Agrari. Pla va assegurar que
l'Ajuntament ja ha posat el cas en coneixement de la
Fiscalia i que convocarà de forma urgent al Consell
Local Agrari per a informar-los d'aquestes decisions.
El primer edil va explicar que “dimarts passat
14 de maig el secretari de la corporació em va
comunicar que la funcionària que exerceix les
funcions de secretària del Consell Local Agrari li
havia informat que el Consell disposa d'un compte
corrent que és autònom i extern a la comptabilitat
i la fiscalització de l'Ajuntament i que en aquest
compte s'havien detectat moviments no justificats
relacionats amb la fira agrícola Agromoció”.
Pla va assegurar que “immediatament després
em vaig reunir amb el Secretari i l'Interventor i
la Tresorera i decidim el mateix dia 14 de maig
el bloqueig dels ingressos a aquest compte via
decret d'alcaldia i que el compte passés a tenir
una signatura mancomunada en la qual participés
l'alcalde”. Aquesta decisió va ser traslladada a
l'entitat bancària i l'endemà els serveis jurídics
de l'Ajuntament van obrir un informe i el

Secretari va iniciar un expedient informatiu.
El dijous 16 de maig l'Ajuntament va requerir
a l'entitat bancària perquè presentés dades
com la data d'obertura, els poders des de l'inici
del compte fins a l'actualitat i l'acta del Consell
Agrari de l'acord d'obertura. L'alcalde va explicar
que va ser “buscant en l'arxiu municipal, quan
els funcionaris de l'Ajuntament van localitzar un
acord del Consell Local Agrari de 1993 en el qual
es dictaminava la necessitat d'obrir aquest compte
bancari per a dur a terme les despeses i ingressos
derivats de la fira agrícola”. Per tant, aquest compte
aliè a l'ajuntament existeix almenys des de 1993.
Segons va prosseguir, aquest compte del Consell
“consta d'un únic associat, que és el regidor
d'Agricultura i president del Consell Local Agrari de
cada moment, i pot disposar d'ell amb la seva única
signatura”.
En l'informe del secretari i els serveis jurídics es
recorda que el Consell Local Agrari és un òrgan
sense capacitat de contractar ni de tenir un
compte corrent. Les funcions d'aquest Consell
són assessorar en matèria agrària a l'Ajuntament,
proposar mesures per al desenvolupament
rural, informar de l'estat de conservació dels
camins, prevenció contra plagues i altres
temes agraris. Però, en cap cas executar res.
El 17 de maig l'alcalde va realitzar un requeriment

al regidor perquè justifiqués aquests moviments no
justificats i dies després, el 20 de maig, després de la
Junta de Govern va informar els regidors de l'oposició.
“Vista la falta de resposta per part del regidor li
requereixo per escrit el 22 de maig, demanant
que aportés les factures dels reintegraments que
estan sense justificar. Passats cinc dies sense que
obtingués resposta, prenc les decisions de cessar
el regidor d'agricultura de les seves funcions, posar
el tema en coneixement de la Fiscalia i convocar
un Consell Local Agrari extraordinari i urgent per a
informar d'aquestes actuacions”, va concloure Pla.
Queda ara en mans de Fiscalia determinar si
existeixen infraccions penals.

Jordi Moliner deixa els càrrecs de Compromís i abandona la política
El regidor electe de Compromís, Jordi
Moliner, va anunciar dimecres que no
recollirà l'acta com a edil i que deixa
els càrrecs orgànics del partit, decisió
que ha pres “pels mals resultats de les
passades eleccions, amb una pèrdua
de 460 vots que m'ha fet replantejar
el meu treball en el partit i el que
he fet com a regidor al capdavant
d'Agricultura, Pesca i Medi ambient”.
Moliner també va al·legar que després
de molts anys en política local “la

família em demana atenció i dedicació
i crec que és el moment de parar i
donar pas a un altre projecte i noves
persones”
Va agrair als seus companys de
partit i el personal de l'Ajuntament
el seu suport i va demanar
“disculpes a tots aquells que
creguin que els he fallat”.
Quant a la pressumpta irregularitat
en un compte del Consell Local
Agrari que l’Ajuntament ha portat

a Fiscalia, Moliner es va limitar a
assenyalar que “el consell local
agrari tenia un compte fora de
l'Ajuntament des de fa molts
anys i ara hi ha una disparitat de
criteris en la comptabilitat que
es dirimirà on s'hagi de dirimir”,
encara que va voler insistir que
aquesta no ha estat la principal
raó per la qual ha deixat la política,
sinó principalment la personal i
familiar.
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Vinaròs incluye en el Pla Edificant las mejoras en CEIP Assumpció y Sant
Sebastià y la construcción del nuevo centro de educación especial
El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó
en el último pleno ordinario de
la legislatura la solicitud de la
delegación de competencias dentro
de Plan Edificant para ejecutar en
un futuro mejoras en el colegio de la
Assumpció, Sant Sebastià y acometer
la construcción del nuevo colegio de
Educación especial Baix Maestrat.
Para el nuevo colegio de Educación
Especial Baix Maestrat, cuya
construcción está prevista en
terrenos de la avenida Leopoldo
Querol donde están actualmente las
aulas prefabricadas del CEIP Jaume
I, la cantidad prevista para realizarlo
es de de 5,4 millones. Se trataría de
un nuevo edificio en planta baja de
3600 metros cuadrados construidos,
según explicó el edil de Ordenación
del Territorio, Jan Valls.

En cuanto al colegio Sant Sebastià,
con un importe de más de 400.000
euros, en su memoria valorada
se contemplan
mejoras en los
exteriores, con una nueva pista
polideportiva, mejora de las zonas
infantiles y en los equipos de
iluminación y sustitución de calderas.
Por último, las mejoras en el colegio
de la Assumpció, situado en la avenida
Libertad de la localidad, serán por
un importe de 593.000 euros. En el
edificio de primaria las actuaciones
serán la sustitución de ventanas
por unas más adecuadas térmica y
acústicamente, el cambio de sentido
de una de las puertas de salida del
edificio principal, la reparación de
los aseos de la planta primera y
acondicionando uno para personas
con discapacidad, el revestimiento

de los paramentos del del comedor
para atenuar la reverberación en el
interior de la estancia, la instalación
de ascensor, un videoportero y la
sustitución de la caldera del centro
por una de gas natural, además
de la sustitución de las luminarias
del edificio. En el edificio antiguo
de infantil las intervenciones se

centran en la reparación de los
aseos, acondicionando uno para
discapacitados,
sustitución
de
ventanas y luminarias y nueva
carpintería, además del pintado del
inmueble. En las zonas exteriores del
centro se instalará iluminación de
acceso, se ampliará la acera infantil y
se realizará un colector de pluviales.

Finalitzen els Tallers de Prevenció de l'Abús a les Noves Tecnologies
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.

E

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética
8

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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SOCIETAT
Con el Colesterol andamos
pisando huevos!
Siguiendo la línea de la semana
pasada, hoy desmontamos otro mito
que ha echado raíces del tiempo
que lleva arraigado en nuestras
conversaciones.
El protagonista en cuestión no es
otro que el huevo. Es automático,
colesterol alto y fuera el huevo.
Vamos por partes, ¿Qué pasa con el colesterol?
El colesterol es una molécula fundamental para el organismo,
la necesitamos para vivir. De hecho, nosotros sintetizamos
colesterol. Este colesterol depende de nuestra genética en
la mayor parte (te sonará el llamado “colesterol familiar o
hereditario” ) aunque también viene influenciado por la calidad
de la dieta.
Además podemos encontrar en la dieta alimentos ricos en
colesterol ya que todo los animales lo sintetizamos. Tener
el colesterol alto es un factor de riesgo muy grande para la
enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa
de muerte en España. Nos referimos a Hipertensión arterial,
cardiopatías, ictus, embolias… No nos tenemos que olvidar de
otros factores de riesgo que son la obesidad o la diabetes.
La recomendación principal para una persona tiene colesterol
alto ha sido siempre eliminar de la dieta los alimentos ricos
en colesterol. Esta recomendación ha quedado totalmente
obsoleta ya que se ha visto que no es tan importante la
cantidad de colesterol que comemos en la dieta como la
calidad de los alimentos. Si bien es cierto que los alimentos
con más colesterol son aquellos que también aportan grasas
saturadas, exceptuando algunos como la leche o el huevo, que
es el que nos trae hoy aquí.
¿Qué pasa con el huevo?
Pues eso es lo que me pregunto yo, ¿por qué siempre tiene que
haber una cabeza de turco y sobretodo en nutrición? Resulta
que tengo el colesterol alto y no dejo de comer huevos. Pero
no reparo en el hecho de que me hincho a bollería industrial,
bebo alcohol y no me muevo del sofá… pero el problema es el
huevo. Un poco contradictorio, ¿no creéis?
Otra cosa es que por motivos ecológicos o éticos no comas,
totalmente aceptable o prefieras elegir huevos ecológicos de
gallinas criadas en libertad. Estos son otros menesteres de los
que podemos hablar en otro artículo.
Resulta que el huevo es un alimento muy completo a nivel
nutricional. Por una parte tenemos la clara, rica en agua y
proteínas de calidad y por otra la yema: que contiene grasas
saturadas, poliinsaturadas y colesterol. Es decir, es cierto que
contiene grasas con dudosa calidad, pero también contiene
de buena calidad hay que sopesar si vale la pena perderse la
nutrición que nos puede aportar el huevo. Con el aceite de
oliva virgen también ocurre, pero nadie duda de su calidad,
¿no?. Además es rico en vitaminas A, E, D, B12, hierro y zinc. Y
además, es barato. Tenemos un alimento de muy buena calidad
a un precio ridículo. Y además, se puede cocinar de miles de
maneras y siempre esta buenísimo. Pocos placeres de la vida
se asemejan a bañar un poco de pan (integral, ya sabéis…) en
una yema de huevo.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Presentación del cavaller y de la dama infantil de la Sociedad Musical La Alianza,
Sebastià y Triana.

Nueva concentración en Vinaròs de Fridays For Future España. E.Fonollosa
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Matí al port de Vinaròs amb el programa de Bateig a la mar. Els alumnes de sisé de l'Assumpció han
fet vela i han après a fer nucs mariners.
Ibai Gil Laborda,vinarossenc i membre de
la candidatura del Pvi,guanyador de la
Porra Electoral del Pub Oscars,enhorabona

Cooperativa
Agrícola El Salvador
Convocatoria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Consejo Rector de esta entidad y de acuerdo con
lo legalmente establecido se convoca a todos los
socios de esta Cooperativa Agrícola El Salvador para
celebrar la Asamblea General Ordinaria el próximo
Jueves 6 de junio del 2019 en esta localidad en el
salón de actos de la Caixa Rural Vinaròs, sito en la
Plaza Cardenal Tarancón 2ª planta a las 20 horas en
primera convocatoria y a las 20 horas en segunda,
a fin de tratar los siguientes puntos del siguiente:
Orden del día
1º Examen o censura del informe de gestión
2º Aprobación si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al pasado ejercicio económico,
cuya memoria contiene la distribución de
excedentes y la liquidación del presupuesto y el
plan de inversiones de la RFPC.
3º Sugerencias y preguntas al consejo rector
4º Decisión sobre la aprobación del acta. Designación
de socios al efecto.
11
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El conegut dibuixant de còmics José Fonollosa, que és de Vinaròs però
resideix a Xàtiva, ha estat a la seua ciutat natal, concretament al CEIP
Assumpció, per contar als escolars com és la seua feina i quin procés
segueix per a la creació de les seues historietes.

El 26 de mayo en Benicarló el Club Petanca Vinaròs femenino y masculino
se proclamaron campeones de la provincia de Castellón. A finales de junio
se desplazarán a Alicante para el Campeonato de la Comunitat Valenciana.
Enhorabuena campeones. Nati, Rafa, Primi, María, Marily y Rafa

Grupo de Oración Padre Pío
de Vinaròs
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Tour Músic-Nano-Geganter

El passat dissabte 18 de maig, la Colla de Nanos
i Gegants i els dolçainers i tabaleters de la colla
van participar en dos trobades molt festives i
especials.
En primer lloc, els nanos i gegants es van desplaçar
al municipi de Santa Bàrbara on van celebrar els

30 anys dels gegants, Bàrbara i Gregori. A més
a més, la colla de Santa Bàrbara va estrenar una
nova gegantona, Olivia, que va ser batejada i
apadrinada pels gegants de Móra la Nova.
D'altra banda, els músics de la colla van participar
en una trobada de dolçaines i grallers, organitzada

per la colla de Sanfaina d'Amposta. L'acte es
trobava dins del marc de la Festa del Mercat,
fet que va fer que la indumentària no sigués
l'habitual, sinó aquella que s'usava a principis del
segle XX. En totes dues actuacions, no va faltar la
festa, la cultura ni la tradició.
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El Grup de Debat i Recerca Tràngol presenta 'España en la tormenta perfecta',
conferència a càrrec de Manuel Milián Mestre
El passat divendres dia 24 de maig Manuel
Milián Mestre, periodista, assessor i ex
polític, entre altres càrrecs, va realitzar una
conferència baix el títol “España en la tormenta
perfecta” a la Fundació Caixa Vinaròs.
Durant aquesta conferència, organitzada pel
Grup de Debat i Recerca Tràngol, Milián va
fer una anàlisi de la situació actual que estem
vivint la humanitat a nivell cultural, social,

econòmic i polític. Ens va fer viatjar al passat
per entendre l’actualitat, repassant alguns
dels fets que han marcat la història mundial
com les dues guerres mundials, entre altres
conflictes. La seua conferència va estar
basada en la seua experiència professional,
personal i política, aportant un interessant
conjunt de dades per donar base a la seua
anàlisi.

1929-2019. Noranta anys del Mercat Municipal. Una icona de Vinaròs
El mes de juny d’enguany se celebrarà
el 90 aniversari de la inauguració del
mercat municipal del Vinaròs. Per arribar
a que un projecte llargament reivindicat
per la ciutadania vinarossenca, arribés a
ser una realitat ens hem de retrotraure
a l’any 1884 amb el primer embrió
de projecte d’un mercat cobert.
Des d’aquesta data i amb diferents
circumstàncies, econòmiques, socials
i polítiques que travessaria Vinaròs,
es promourien tres projectes més de
mercat; l’any 1886, 1889, i l’últim de
1921, que no seria aprovat i les obres
subhastades i adjudicades, fins el 24
de desembre de 1927 al mestre d’obres
vinarossenc Manuel Roda Giner.

En la conferència, Conxita Solans Roda,
historiadora i neta del constructor, es
proposa analitzar les circumstàncies en
que s’originaren els diferents projectes i
la seva fallida en el cas dels dos primers,
i com arribaria a ser una realitat l’actual
mercat, l’any 1929.
El Mercat Municipal de Vinaròs, amb
els anys, ha tingut diferents projectes
i obres de rehabilitació, transformació
i adaptació, paral·leles a l’evolució que
Vinaròs ha tingut en les dècades dels
anys seixanta i vuitanta. Amb l’última
rehabilitació de 2011 el Mercat Municipal
s’ha convertit en un dels elements
preeminents de la ciutat i un patrimoni
a conservar.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Exposició a "Amics de Vinaròs" de quadres sobre casetes de camp, del recordat pintor vinarossenc José Molés

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.
En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de
conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de la mateixa
per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, a l’ AUDITORI MUNICIPAL situat a la
Plaça Sant Agustí d’aquesta localitat, el pròxim dia 4 de juny, a les 20 hores en primera
convocatòria i a les 20,30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent
ORDRE DEL DIA
1er - Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de
pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de
l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això
corresponent a l’exercici econòmic 2018.
2n - Acord sobre distribució de resultats.
3er - Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la
liquidació del pressupost de 2018, així com el pressupost per 2019. Sol·licitar autorització
perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2020.

El aclamado escritor Alejandro Palomas, premio
Nadal 2018, presentó su segunda novela juvenil
titulada “Un secreto” y "Poesía Reunida. (20122018)". El acto fue conducido por Mariola Nos, el
sábado 25 de mayo en la Biblioteca Municipal a las
19.30.

4t - Modificació dels articles 28 i 43 dels Estatuts Socials.
5é - Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si escau de la
mateixa.
6é - Delegació i habilitació al Consell Rector per elevar a instrument públic els acords de
l’Assemblea General que exigeixin tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics,
així com per executar aquests acords, facultant-se per a la interpretació, aplicació, esmena i
desenvolupament dels quals ho precisessin.
7é - Suggeriments i preguntes al Consell Rector.
8é - Decisió sobre l’aprovació de l’Acta. Designació dels socis a aquest efecte.
Vinaròs, a 29 d’ abril de dos mil dinou.
El President

Firmat..- D. Manuel Molinos Borrás
NOTA: Conforme al disposat en els articles 26 i 34 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, els
comptes anuals, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, el nou text dels articles dels estatuts socials de l’entitat que el
consell rector sotmet a aprovació, així com un informe justificant la seva reforma i els altres documents referents a les
restants propostes sobre les quals ha de decidir l’Assemblea, estan a la disposició dels socis en el domicili social de
l’Entitat, on podran ser examinats, de 10 a 12 hores, durant tots els dies hàbils des del de l’anunci de la present
convocatòria i fins al dia de celebració de l’Assemblea, tenint els socis així mateix dret a rebre gratuïtament, prèvia
sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents.

Caixa Rural Vinaròs S.Coop.de Crèdit V. Sant Cristòfol, 19 12.500 Vinaròs (Castelló) Insc.Reg.Merc.T.505 L.72 F.156 H.CS 2004 NIF F12013249
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CULTURA

Exposició organitzada per la CGT a la bibilioteca municipal de Vinaròs
La Canadiense :
100 anys de la vaga que va fer història
Un 5 de febrer de 1919, la Barcelona fabril es quedava
sense electricitat. Havia començat la gran Vaga de la
Canadiense, amb aquesta aturada es detenien la resta
de les indústries i va iniciar-se una vaga general.
Jornades de dura lluita i repressió. El govern va decretar
l'estat de guerra, però al mateix temps enviava a
Barcelona el subsecretari de la Presidència per pactar
amb el comitè de vaga. El 17 d'abril es va arribar a un
acord que incloïa els següents punts: llibertat per als
treballadors empresonats, readmissió dels vaguistes
sense represàlies, pagament de la meitat de dies que
havia durat la vaga i aplicació de la jornada de vuit hores
Després de 44 dies , els treballadors i les treballadores
aconseguien el seu objectiu prioritari. La protesta va
significar per als treballadors l'obtenció d'una fita que
ha marcat la història moderna: la jornada laboral de vuit
hores.
Ara tenim l’ocasió de recordar aquestos fets amb l’
exposició , organitzada per la CGT (Confederació General
del treball) , a la Biblioteca Municipal de Vinaròs i que
es podrà visitar entre els dies 3 i 11 de juny en l’horari
de la Biblioteca .
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL

EXPOSICIÓ

Vaga de
BIBLIOTECA

món, de la

organitza : CGT

Detalls i llistes de
Comunió

Detalls i llistes
de Comunió
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ARI

“L a C a n a d i e n s e”

MUNICIPAL

D E V I N A R ÒS

: 3 AL 11 DE JUNY

Febrer/març de 1919, Barcelona. Vaga de 44 dies que
aconsegueix la implantació, per primera vegada al

Sempre
le s ú lt im e s
novetats!

Tel.: 964 45 17 38

CENTEN

Plaça Jovellar, núm. 15 VINARÒS

jornada de 8 hores

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL

col∙labora :

PA P E R E R I A
PREMSA
REVISTES
LLIBRERIA

Segueix-mos
al facebook
per a les últimes
novetats

1 juny de 2019

PESCA
ESPORTS
SOCIETAT
Andrés Albiol

Marrajeros con su captura de atún blanco y pez espada

El primaveral aire de mistral mermó la pesca

Semana con altibajos extractivos a causa del viento. La productividad en todas las modalidades resultó
mediocre. Y las cotizaciones siguen estables.
La pesca de arrastre subastó a diario escamarlà, gambes, gall, calamars, miseria, moll, sepió de la punxa, lluç,
peludes, caragol, galeres, rap, mólleres, polp roquer i blanc, escrites, sorell, cananes, crancs, caballes, aranya,
rata, juriola y morralles.
El cerco, el lunes entre 6 traíñas pillaron 1.500 cajas de seitó (8 Kg/caja) y 200 de sardina, pero la mitad se
fueron al amenazar mestral. El martes 2 llums desembarcaron 650 d’or blau y 100 de sardina. El miércoles no
salieron por el vendaval. Y el jueves, 3 vendieron 600 de seitó y 200 de sardina.
La procedencia era; 2 locales, 2 de Burriana y 2 de Castellón.
Los trasmalleros, la mitad se dedicó al llangostí pescando poco por los mistrales. Dos operaron a la sèpia.
Una a la palá y rom. Otra al pagell y mabre. Y dos a la llangosta, llomàntol, gallineta, dèntol, chopa y mamona.
El palangrillo costero, una barquita atrapó con anzuelos orá, sard y pagre.
Una barquita pescó en línea de mano con anzuelo 4 atunes de 50 kg/pieza
Y la marrajera, un barco de Cartagena vino con 1.000 Kg. de albacores (tonyina blanca) siendo piezas de 6
a 15 Kg. y un peix espasa de 50.

Ecos de ‘Mar’; Sube la afiliación
española al REM
Los datos ofrecidos en el primer trimestre del 2019,
se aprecia un total de 62.968 cotizantes al Régimen
Especial del Mar en España, que comparados en el
mismo periodo del año anterior, se ve un aumento del
2,66%. Y si añadimos 10.515 trabajadores que tienen
suscritos convenios especiales tanto autónomos
de la Marina Mercante, como ahora son los buzos,
piscifactorías, etc, el cómputo global asciende a
73.488 personas.

Pesquera antigua; El palangre
de fondo en costa
Es un tradicional arte pesquero formado por un
largo cordel, donde se atan cada varios metros un
sedal con anzuelo cebado. En sus dos extremos van
sendas anclas o pedrales balizados. Se cala sobre el
lecho marino y según el grosor de los anzuelos, clase
de carnada, época del año, profundidad y lugar, se
atrapan diversos tipos de peces. Ahora es similar al
palangrillo costero.

Sèpia gegant africana

En castellà es diu choco sahraui per el seu
grosor. De jove es confon amb la nostra
sèpia, per la proximitat de les aigües
africanes, hi ha zones on es mesclen.
Cientificament es diu Sepia hierredda.
Mol·lusc, de la classe cefalópoda i de la
família Sépids, corporalment és ampla,
oval, aplanada. El cap està disposat al
voltant de la boca amb 2 mandíbules
còrnies en forma de pic de lloro. Del cap
li ixen 8 braços amb nombroses fileres
de ventoses en la seua part interna, i 2
tentacles el triple de llargs amb una maça
en l'extrem amb 6 files de ventoses. Ulls
grans i complexos semblants als vertebrats,
a més de posseir una vista polaritzada.
El cos està dividit en compartiments, on
està la cavitat paleal amb 2 brànquies per
a la respiració, altres òrgans vitals, etc, i
travessat per un sifó a manera d'embut,
per on expulsa l'aire i l'aigua a pressió,
propiciant una propulsió a doll per a eixir
ràpid quan és emprenyada. Tronc vorejat a
cada costat per una membrana, que li fa la
funció d'aletes per mitjà d'ondulacions per
a desplaçar-se lent. La petxina o barqueta,
lleugera i porosa per a la flotabilitat és de
composició cálcica, oculta al llarg de la
cara dorsal del manto. Té forma de cullera,
amb espina defensiva a la punta final. És
un invertebrat de color jaspiat terrós negre
en la part superior, recoberta la pell per
cromatófors que adapten la coloració de
l'entorn, així en cas de perill pot passar
desapercebuda dels depredadors, i segons
tons comunicar-se amb altres sépies. La
part inferior és blanca. Talla 60 cm, pes 8
kg. Viu 2 anys. Es reproduïx a partir de finals
d'hivern. El mascle fecunda a la femella
amb un braç adaptat. Ella, desprès posarà
uns 200 ous a manera de xanglots de raïm
prop de la costa, adherits a la vegetació, No
els cuida. Naixeran sepietes en miniatura.
Primer mengen plàncton i després peixets,
crustacis, etc., que atrapa disparant els
tentacles com la llengua del camaleon.
Amb calma en el mar, s'acosta al litoral
per fons arenosos. Si és atacada per peixos
grans solta tinta negrosa fent un núvol per
a confondre l'enemic i fugir. Bentònica.
Es captura a l'arrossegament i tremall. De
carn excel·lent. Fregida, torrada, en suc o
estofat, etc, està saborosa.

Palangreros calando el ancestral aparejo de pesca
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OPINIÓ
Clar que es pot
Per Mamen Ruiz
Per fi els vinarossencs vam poder
votar aquest diumenge passat
i elegir qui dirigira el nostre
ajuntament durant els pròxims quatre anys. Per
fi hem deixat al darrere una campanya electoral
(i tota una legislatura) on el joc brut a les xarxes
socials ha sigut la nota predominant. I per fi la gent
de Totes i Tots Som Vinaròs hem pogut comprovar
com la nostra idea, que va començar en 2015, ha
sigut refrendada per 1636 veïns del nostre poble.
Sabem que sona com un tòpic, però amb tota la
sinceritat del món volem donar les gràcies als
ciutadans de Vinaròs que ens han tornat a donar la
seua confiança durant quatre anys més. Confiança
que sabem que s'ha basat en l'honestedat dels
nostres regidors i en la seua capacitat de treball,
més que demostrada durant aquesta legislatura.
Com sempre hem dit i complit, la gent de Totes i
Tots Som Vinaròs no venim a la política per quedarnos. D'aquesta manera el nostre grup municipal
per aquesta legislatura que comença estarà
encapçalat per dues dones novelles a la política
local, Berta Domènech i Anna Fibla, que amb
l'experiència d'Hugo Romero i l'ajut de tots els
companys que estarem darrere d'ells, continuarem
donant l´exemple de com una nova forma de fer
política és possible.
Ara, toca felicitar a Guillem Alsina i al PSOE de
Vinaròs com a clars guanyadors de les eleccions al
mateix temps que obrim la nostra porta per tornar
a reeditar un pacte de les cavallerisses. Pacte que
ha demostrat durant els últims anys que és la
manera amb la qual Vinaròs estarà deixant darrere
la vella forma de fer política, per convertir-se en un
poble progressista, modern i on les persones i no
els interessos d'una minoria van primer.
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Gràcies, Vinaròs

Seguiremos trabajando

Per Fernando Juan

Por Lluís Gandía

El 26 de maig Vinaròs va parlar.
El 26 de maig va decidir atorgar
la confiança als que a partir del
15 de juny seran els seus nous
representants a l’Ajuntament.
El PSPV- PSOE va rebre el suport majoritari, amb
7 representants electes. I després de 28 anys,
Vinaròs ha decidit que hem de ser la primera força
política. Nosaltres, els socialistes, tenim clar que
aquest suport implica la major responsabilitat
que pot tenir una persona que decideix servir a la
ciutat, des d’unes sigles, unes idees i un projecte.
El nostre esforç es dedicarà, com no pot ser d’una
altra manera, a intentar resoldre els problemes i
inquietuds globals dels vinarossencs. Aquests és
el nostre compromís i la nostra força, el treball i la
perseverança.
Moltes gràcies, Vinaròs.

En las elecciones del
pasado
domingo
www.ppvinaros.es 3.092
vinarocenses
depositaron su confianza
en el Partido Popular de Vinaròs liderado por
Juan Amat. A todos ellos especialmente, pero
también a quienes no nos votaron, queremos
agradecerles su voto y anunciarles que en la
nueva legislatura que comenzará en las próximas
semanas vamos a seguir trabajando por Vinaròs
como hasta ahora.
El amplio caudal de confianza depositada por
los vinarocenses en nuestra opción nos anima a
seguir adelante, a no bajar los brazos en defensa
de los intereses de nuestra ciudad. Hemos
planteado una campaña electoral limpia, donde
hemos sido los únicos en hacer propuestas
realistas y materializables; unas propuestas claras
y concretas porque pensábamos y pensamos
que eslo que merece Vinaròs.
Y frente a nuestras propuestas hemos encontrado
el escapismo de los partidos del tripartito.
Negándose a debatir los proyectos o negándose
a realizar balances de su gestión han intentado
esconder su nula gestión de estos cuatro años
pasados y su falta de proyecto real para los
próximos cuatro.
La censura aplicada en el Setmanari Vinaròs,
por el reglamento aprobado por PSPV-PSOE,
Totes i tots y Compromís, ha impedido a los
lectores del Diariet encontrar nuestra opinión
durante las dos semanas de campaña electoral.
Las propuestas del PP han quedado relegadas a
pequeñas reseñas mientras se llenaban páginas
enteras con información del partido del Alcalde
huido y el partido del posible futuro Alcalde.
Se considerarán los tres como partidos de
izquierdas, de esos que hablan de democracia,
diálogo, participación y transparencia, pero la
realidad es que el Diariet ha sido en las últimas
semanas un folleto panfletario al servicio del
tripartito.
Cuando tomemos posesión el 15 de junio como
concejales del Ayuntamiento de Vinaròs los
6 concejales del Partido Popular seremos la
primera fuerza política de la oposición y del
centro derecha en Vinaròs. Seguiremos con las
mismas ilusiones que hasta ahora y con las ganas
renovadas de ofrecer a Vinaròs un proyecto serio,
claro, concreto y de futuro para todos.
de Vinaròs
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OPINIÓ
Emmanuel Herrera

634 gracias
Desde Ciudadanos queremos mostrar nuestro
agradacemiento a todas y cada una de las 634
personas que nos dieron su confianza, 634 que
tendrán voz propia através de nuestro partido
por primera vez en nuestro consistorio, 634
personas que han tenido la valentía de apostar
por un proyecto nuevo, que no mira para atrás
y que cree que se puede y debe revertir una
situación económica y social muy compleja,
634 que han oido nuestra voz aunque ha

estado reducida por el ruido mediático y por
excusas poco democráticas como no tener
representación municipal, 634 personas que
pese a la sucia campaña de algunos partidos
empeñados en acabar con cualquier voz
diferente a la suya han creido en nosotros, 634
personas que nos han hecho sentir que todo el
esfuerzo realizado ha valido la pena, 634 personas
a las que les damos 634 gracias por depositar un
pasito que será el inicio de muchos más y que

nos llevará con el tiempo a poder
marcar el devenir de lo que nosotros
queremos y entendemos necesario
para nuestro querido Vinaròs.
Ahora solo nos queda daros lo
prometido por nuestro equipo, trabajo y humildad
durante los proximos años y deciros que nosotros
no os fallaremos.
634 gracias por permitirnos una oportunidad que
sabemos que no desaprovecharemos.

Agusti Romeu Sospedra

Be
Xiquets i xiquetes, cansats i amb aquell punt
amarg que deixa no poder aconseguir l’objectiu
que t’havies marcat pero amb la satisfacció d’haver
treballat, fins l’últim moment, per mantenir
la presencia d’un ideari polític veritablement
d’esquerres i republicà a l’Ajuntament, amb el plaer
d’haver compartit temps i feina amb un grup de
gent amb uns principis ferms i unes ganes enormes
per voler canviar les coses. Amb el cap ben dret per
haver lluitat pels nostres principis amb les armes

que hem tingut al nostre abast i donant les gràcies
a les persones que ens heu donat suport.
Així ens refarem i seguirem endavant perque
avui no acaba res. Avui comença una nova etapa
que també tindrà, com totes, camins planers,
satisfaccions, esculls i entrebancs...
Continuarem estant presents en la vida política del
nostre poble des d’un altre lloc. Des del lloc on la
gent que ha anat a votar (i la que no ho ha fet)
ha decidit amb la seua opció i esperant que allò

que facen les persones
que, a partir d’avui
mateix, han d’assumir
la responsabilitat de prendre les regnes siguen el
més encertat possible pel nostre poble i la nostra
gent Nosaltres no pensem defallir.
Salut i Republica!!!!
Agusti Romeu Sospedra (en nom de totes i
cadascuna de les persones que m’han acompanyat
en aquesta bonica experiència)

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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ESPORTS

Campionat Autonòmic Sub16 de proves combinades
DUES ATLETES DEL CE VINARÒS, ENTRE LES
MILLORS
Aquest cap de setmana 25 i 26 de maig, a la localitat
alacantina d’Onil, s’ha disputat el primer dels
campionats importants a l’aire lliure per als atletes
de la categoria Sub16, el de proves combinades, a
l’espera del Campionat Autonómic de la setmana
que ve i on es repartiran les medalles individuals.
Dues atletes del CEVinaròs-Aigües de Vinaròs,
Luz Altaïr Cid i Lucia Contreras, han participat en
aquesta competició, que aplegava les 16 atletes
més completes de la Federació Valenciana; la
modalitat de la categoria és l’exatló, amb les proves
i resultats següents:
Luz Altaïr Cid:
100m tanques: 18”49
Alçada: 1’34m (mmp)
Pes: 8’04m
Llargada: 4’54m
Javelina: 24’63 (mmp)
600m: 1’54”58
Lucia Contreras:
100m tanques:19”99
Alçada: 1’25m
Pes: 7’76m
Llargada: 3’93m

Javelina: 24’48m (mmp)
600m: 2’00”93 (mmp)
La puntuació final per a Luz Altaïr ha estat de 2678
punts que li han valgut una 8a plaça, i per a Lucia,
2218 punts (mmp), 10a classificada.
CAMPIONAT INTERPROVINCIAL SUB14
Aquest passat diumenge 26 de maig es va
celebrar, a les pistes d´atletisme Las Pozas de
Yecla (Murcia),el campionat interprovincial Sub14.
S´han reunit els millor atletes de cada provincia
de la Comunitat Valenciana conjuntament en la
provincia de Murcia.

El Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs va estar
present amb la participación de 4 atletes.
Es van aconseguir dos sises llocs: en la prova de
llançament de martell, Adam Mestre va fer una
marca de 19m i en 220m tanques Marta Buch
amb una marca de 37,42”. En el 1000m llisos van
participar dos atletes, Agueda Cid i Aya Ameskour,
que van aconseguir una sisena i setena posición
respectivament, amb unes marques de 3.33” i 3.34”.
Donar l´enhorabona a aquets atletes per haver-se
classificat i participal en la prova més important de
la seva categoría.

III Social Club de Pesca Vinaròs
Ayer se disputó desde las 20:00 hasta las
02:00 nuestro tercer social, teniendo como
escenario la playa norte de Peñíscola. En
esta ocasión 15 fueron los pescadores
que se disputaban el social. Entre los
participantes contábamos con Aitor
Pedrola, recién proclamado subcampeón
infantil de Cataluña. Pese a empezar el
campeonato con algo de lluvia, y bajo
unas nubes muy negras que amenazaban
mucha lluvia, finalmente está no hizo acto
de presencia, pudiendo disfrutar de buen
clima, incomodándonos solo algo de viento
en el tramo final del concurso. Las capturas
empezaron a producirse desde los primeros
lances, consistentes en palometas, lirios y
jureles de pequeño tamaño, pero al caer la
noche, entraron doradas, mabras, lubinas
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y jureles de mayor tamaño, destacando
una dorada de 685 gramos capturada
por Aitor Pla, que se convirtió en la pieza
mayor de la jornada, y por el momento, de
la liga. La clasificación quedó cómo sigue:
Aitor Pla: 1° clasificado, con 1862 puntos
David Pedrola: 2° clasificado con 1648 puntos
Aitor Pedrola: 3° clasificado con 1117 puntos
El número premiado para el sorteo
de la jornada fue el número 11, que
recayó en David Bosch, llevándose
la
paletilla
correspondiente.
Muchas gracias a todos los participantes
por venir. Solo nos queda invitar a todos
al cuarto social que se disputará el 22 de
junio, en la costa norte de Vinaròs, de 20:00
a 08:00, por parejas. Buena pesca

1 juny de 2019

ESPORTS

CN Vinaros
El passat cap de setmana
,dies 25 i 26 de maig es va
celebrar a la Piscina Municipal
de Castelló el quart control
provincial de les categories
infantil, junior i absolut.
El CN Vinaros va participar en
un total de 12 nadadors : Carla,
Sara, Aura, Ainhoa Garcia,
Natalia, Ainhoa Canalda, Toni,
Miquel, Ian, Albert Astor, Pere
i Hector .
Ja en la recta final de
la temporada tots van
intentar millorar les seues
marques personals i intentar
aconseguir minimes per als
campionats autonòmics d'

estiu.
Destacar els nadadors que
van aconseguir
minimes
autonòmiques :
En 200 mtrs lliures : Carla,
Aura, Natalia,
Ainhoa Canalda, Hector i
Miquel./
En 50 mtrs lliures : Albert
Astor i Sara.
En 100 mtrs braça : Aura.
En 100 mtrs esquena : Ainhoa
Garcia i A Canalda.
En 200 mtrs papallona : Carla.
En 1500 mtrs lliures : Sara i
Miquel.
Enhorabona a tots !!!

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

consulta@dermatologiaestela.com
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IX Gala, Verbena de Sant Pere 2019
Cena,
espectáculo y
baile

DIA

28
DE

JUNIO
viernes

Carmen
y Rosa

ahijada de
Antonio Molina

Restaurante Club de Tenis Vinaròs
Con la Colaboración
desinteresada de

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

Tino Pérez,

25€

y Pedro Aixalà
(biógrafo de Antonio Molina)

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

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

RESERVAS 698 469 617

Viernes 28 junio a las 21h en el

Restaurante Club Tenis Vinaròs
Partida La Closa S/N Vinaròs
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SORTEO

DE UN
LIBRO DE
Ed.ANTINEA
entre los
asistentes

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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XII JORNADES DE LA CUINA DEL
V IN A R Ò S

TIUS
R
O
P
S
E
I
R
CALENDA NICIPAL D’ESPORT
MU

CONSELL

2019

7 D’ABRIL 2019 MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA CME 2019
31 DE MAIG 2019 FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES 2017-18
15 JUNY 2019 5K I 1500 M FESTES SANT JOAN I SANT PERE
10 D’AGOST 2019 VI 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS
22 SETEMBRE 2019

DIA DE LA BICI CME 2019

19 D’OC TUBRE 2019 FESTA INAUGURACIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2019-20
10 DE NOVEMBRE 2019 CAMINADA POPULAR 2019
17 DE NOVEMBRE 2019 IV CURSA ERMITA – CIRCUIT CURSES MUNTANYA COSTA NORD

ABRIL

ABRIL - JULIOL

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

4COLORS 964 401 912

24 DESEMBRE 2019 31ena VOLTA A PEU DE NADAL

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

28.ABR.2019 IV CAMPIONAT CROSS COUNTRY DE VINARÒS

MOTOCLUB VINARÒS

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

CLUB ESPORTIU VINARÒS

11.MAIG.2019 TORNEIG PEQUEBÀSQUET

CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

MAIG

JUNY
1. JUNY. 2019 III CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME

CLUB ESPORTIU VINARÒS

2. JUNY. 2019 XXX TRIATLÓ DE VINARÒS

CLUB TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS

2. JUNY. 2019 12ena MARXA PER LA TINENÇA DE BENIFASSÁ

AULA DE NATURA

2. JUNY. 2019 VI COPA MARCELINO FUSTER

CLUB NATACIÓ VINARÒS

8-9.JUNY.2019 TORNEIG NACIONAL FUTBOL

UNITED CF. VINARÒS

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

CLUB BAMESAD VINARÒS

9.JUNY.2019 II TORNEIG INCLUSIU TENIS TAULA VINARÒS

CLUB BAMESAD VINARÒS

9. JUNY. 2019 XXIV TRAVESSIA A LA PLATJA DEL FORTÍ

CLUB NATACIÓ VINARÒS

22. JUNY. 2019 10é OPEN DE PESCA FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE

CLUB NÀUTIC VINARÒS

22. JUNY. 2019 10ena REGATA CREUERS DE FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE

CLUB NÀUTIC VINARÒS

23. JUNY. 2019 V TROFEU SANT JOAN I SANT PERE DE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

CLUB BAMESAD VINARÒS

23. JUNY. 2019 V PROVA PROVINCIAL DE RESISTÈNCIA DE CICLOMOTORS

MOTOCLUB VINARÒS

23. JUNY. 2019 TIRADA INTERCOMARCAL BIRLES SANT JOAN I SANT PERE

CLUB BIRLES VINARÒS

26 AL 29.JUN.2019 ADVENTURE FUTBOL SALA

CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

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

CLUB PETANCA VINARÒS

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

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

30. JUNY. 2019 I MARXA BTT LLANGOSTÍ DE VINARÒS

CLUB CICLISTA MAIKBIKE VINARÒS

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

D E L 1 7 D E MA IG A L 1 6 D E JU N Y | V IN A R Ò S 2 0 1 9

ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS
CLUB DE TENIS VINARÒS

Amb la col·laboració de

Turisme

+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

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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TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 14 de juny ,17h.30’

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Planta 2na.

C/ Pilar , 26

Vinaròs

“Sula ”

de Toni Morrison

Presenta l’obra : Estela Canales

Toni Morrison

(1931 , Lorain,Ohio). Professora d'anglès
a la Universitat de Texas, Howard i a
la Universitat Estatal de Nova York.
En 1964, va començar a treballar com
a editora literària . Actualment, és
professora d'humanitats a la Universitat
de Princeton. Morrison, en les seves
obres, parla de la vida
dels afroamericans, especialment de les
dones negres, enaltint aquesta
comunitat. És una dona combatent en
favor dels drets civils i compromesa amb
la lluita en contra de la discriminació
ètnica.
El 1993, fou guardonada amb el Premi
Nobel de Literatura .
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Xarrada:

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

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 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.

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

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

www.divinaprovidenciavinaros.es
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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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ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

677 78 00 19

c/Socorro, 1 VINARÒS

30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

 VINARÒS - BARCELONA

4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35 i 19.45.

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

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

i 19.45.

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

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

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35,

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,

545

45

52

17

17

R

1827
2005

1834
-

Observaciones

Destino

Vinaròs

BenicarlóPeñíscola

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755
17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

 ZONA SUD

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

 ZONA NORD

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

València
Cabanyal

Roca Cúper

AUTOBUSOS URBANS

Nules-La
Vilavella

16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
21.05, 21.35, 22.05
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
València
- Vinaròs
*Els autobusos surten 5 minuts abans
del RiuNord
Servol- Castelló
. *Tots els
autobusos tenen parada a l’Hospital

6
6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
R
700
707
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
RE
805
812
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850 857
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
927
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045 1052
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115 1122
R
1245 1252
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427 1434
20
27
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540 1547
R
15
15
bíblic: 20 h
RE 1635 1642 1649
1703 1710
1727
1738
1747 1755 1802
(*)Els
diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
27
33
39
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
R
R

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

horarios
(Válidos
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
13.15, 13.45,desde
14.15, 14.45, 12/11/2018)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016
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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
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Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
R: Regional
2: Circula 6/12/2018.
RE: Regional Exprés

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

