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El inicio de las obras de adecuación del edificio de 
propiedad municipal de la ‘Cotxera de Batet’, edificio del 
año 1.852 ubicado frente al paseo marítimo de Vinaròs, 
ha supuesto el descubrimiento de restos arqueológicos 
que están siendo estudiados, pero que podrían 
corresponder al antiguo Fortí, baluarte que estaba en 
este lugar entre los siglos XVIII y XIX, según explicó el 
arqueólogo David López.
López, que está supervisando los restos durante estas 
obras, explicó que los hallazgos se han producido 
durante las tareas de nivelación y arreglo de la planta 
baja del edificio, y corroboró que, aunque están en 
estudio, estos restos corresponderían al Fortí según 
los primeros indicios. “Lo que hemos encontrado son 
pavimentos de canto rodado, estructuras de muros de 
la antigua edificación, que creemos que podrían estar 
afectadas por otras obras posteriores al Fortí y anteriores 
al Corral de Batet; es decir, que hay una sucesión de fases 
y épocas constructivas en este solar”, explicó López. 
También se ha encontrado material cerámico, cristal, 
fauna y en especial mucha malacofauna. López señaló 
que a medida que avancen estas obras de adecuación 
van a realizarse más hallazgos que esclarecerán la 
historia del edificio y su evolución. “Estamos seguros 
que habrá más restos porque prácticamente aún no 
hemos excavado”, señaló. En cuanto a si afectan estos 
descubrimientos al desarrollo de las obras, explicó que 
“evidentemente, la arqueología debe documentarse, 
pero no es un impedimento para hacer la obra; hay que 

ver qué más cosas podemos encontrar y veremos cómo 
se desarrolla todo más adelante”.   Las piezas serán 
depositadas en el Museu Arqueològic de Castelló, como 
museo más próximo.   
Las obras en este inmueble, como explicó el concejal de 
Ordenación del Territorio, Jan Valls, se acometen en su 
primera fase con fondos de remanentes de tesorería del 
Ayuntamiento de Vinaròs del año 2018, con un importe 
de 361.000 euros, y consisten en el acondicionamiento 
de la planta baja y el refuerzo y acabado de toda la 
estructura, fachada y carpintería. En una segunda fase 
se realizará la adecuación interior de las dos plantas. El 
presupuesto global será de casi 600.000 euros. 
En cuanto a los usos públicos que tendrá el edificio 
una vez rehabilitado, Valls señaló que será para un 
uso sociocultural, aunque aún está por determinar 
qué actividades podrán realizarse en su interior. En 
un principio se barajó la opción de trasladar aquí la 
oficina de atención al ciudadano OIAC, pero ha sido 
descartada, ya que para la inversión se buscará también 
la cofinanciación de las obras a través del Fondo Feder, 
de la Unión Europea, que complemente el gasto 
municipal.
En cuanto al plazo de ejecución se prevé que esta 
primera fase esté terminada con un periodo de ocho 
meses, que servirá para adecuar la planta baja del 
edificio para convertirla en un espacio diáfano y 
aprovechar los 350 metros cuadrados para darle un uso 
público.

Descubren hallazgos arqueológicos del antiguo Fortí 
en las obras de adecuación de la ‘Cotxera de Batet’
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ACTUALITAT

El PSPV de Vinaròs está llevando sus contactos 
con el resto de fuerzas con vistas a formar un 
gobierno de manera muy discreta. Los socialistas 
se reunieron la semana pasada con Totes i tots 
som Vinaròs (TSV), PVI y Ciudadanos, este pasado 
miércoles volvieron a hacerlo con estas mismas 
formaciones y a final de esta semana tenían que 
hacer lo propio con Compromís, partido cuyo 
candidato, Jordi Moliner, fue cesado de sus 
cargos como concejal de Agricultura, Pesca y 
Medioambiente y dejó también los de partido 
tras las elecciones, tras no haber justificado unos 
reintegros de una cuenta del Consell Local Agrari. 
“Hemos iniciado los contactos ya con varias fuerzas 
como partido más votado. Formamos desde un 
principio un equipo negociador con las directrices 
principales de que se confronten programas y 

queden claras las líneas rojas de cada partido. Hay 
que tener muy claro qué quiere cada formación 
y los programas electorales son para nosotros 
cruciales para poder formar un posible gobierno”, 
explicó el candidato socialista, Guillem Alsina. 
El líder del PSPV aseguró que no hay nada 
aun decidido y que van a explorar todas las 
posibilidades. “No es cierto que ya esté formado 
un nuevo pacto de Les Cavallerisses. Estamos 
explorando todas las vías. No descartamos a 
ningún partido, de momento queremos escuchar 
sus puntos de vista y exponer los nuestros. Hemos 
contemplado todos los escenarios, como un 
gobierno más amplio y fuerte, e incluso hemos 
estado valorando un posible gobierno en minoría 
y hasta un gobierno de 7 ediles socialistas, que 
no veo muy factible, pero hay que contemplar 

todas las opciones. Queremos conformar el mejor 
gobierno para que Vinaròs sea la más beneficiada 
posible”, señaló Alsina, que añadía que “tenemos 
claro el proyecto de Vinaròs para estos cuatro años 
y hay que hablarlo con los posibles socios. Todas 
las reuniones han sido positivas y hay esperanza 
en poder formar un gobierno, pero hay que 
concretar aun muchas cosas. Nuestro programa 
es cien por cien realizable y queremos encabezar 
el futuro de la ciudad estos próximos cuatro años”. 
Todo posible pacto, según señaló Alsina, deberá 
ser refrendado por la asamblea socialista. 
En cuanto a la posición de Compromís tras el 
caso de la cuenta del Consell local agrari, Alsina 
dijo que “hay que poner en la balanza este hecho, 
pero consideramos que en ningún caso tiene 
Compromís ninguna culpa”.

Los socialistas prosiguen con las negociaciones para formar gobierno
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L'alcalde, Enric Pla, ha assenyalat que el cas del compte del Consell Local Agrari s'ha realitzat amb la màxima celeritat per a aportar la documentació al jutjat. 
“Ningú pot pensar que es pugui realitzar un dossier per a remetre a la Fiscalia amb totes les dades en menys d'una setmana. Aquí en cap moment hi ha hagut cap 
càlcul electoral, i cau qualsevol argument en aquest sentit. A ningú li interessava més que a mi que aquest tema s'aclarís amb la màxima rapidesa”, va concloure.  
 

El PP de Vinaròs, a través de su portavoz Juan Amat, 
pidió la dimisión “inmediata” del alcalde, Enric 
Pla, al considerar que ha ocultado la información 
del Caso Moliner hasta pasadas las elecciones 
municipales cuando pudo haberlo cesado de su 
cargo días antes y por “haber mentido” al decir 
públicamente que no tenía conocimiento de la 
existencia de la cuenta del Consell Local Agrari. 
Amat señaló que el resultado de las elecciones 
municipales “queda en entredicho desde el 
momento en que los vinarocenses fueron a votar 
sin saber que tenían un equipo de gobierno 
corrupto”. 
“La realidad es que había quien metía mano 
en la caja, y tan grave es esto como que estas 
actitudes sean ocultadas por el tripartito única y 
exclusivamente por fines electoralistas”, señaló 
Amat.   El portavoz popular acusó a Pla de haber 
ocultado el caso hasta pasadas las elecciones. “El 
alcalde dice que se entera el 14 de mayo y que el 
16 de mayo cambia las condiciones de uso de la 
cuenta. En ese momento lo normal es que hubiera 
cesado de sus funciones al concejal implicado. 
Pero no lo hizo seguramente porque estábamos 
a menos de 2 semanas de unas elecciones 
municipales y supondría un escándalo que no se 

podían permitir. El 17 de mayo hubo una comisión 
de Hacienda en la que no se nos informó de lo 
que en ese momento ya sabían. Pla   dice que 
informó a su equipo de gobierno el 20 de mayo. Y 
después de esa fecha hubo debates en medios en 
campaña electoral con candidatos que ya lo sabían 
y los de los partidos de la oposición que no fuimos 
informados hasta el 28 de mayo”, indicó. 

La cuenta del Consell
Amat acusó al alcalde de haber “mentido” al haber 
dicho que la cuenta del Consell Local Agrari de 
donde se realizaron los reintegros no era conocida 
y que escapaba del control de Intervención. Para 
refrendar sus afirmaciones, mostró el acta de una 
junta de gobierno con fecha 30 de enero de 2017 
en la que el secretario informa de la existencia de 
dicha cuenta y el uso que se hace de la misma. “El 
problema no es la existencia de esta cuenta, sino 
el uso que se ha hecho de la misma. Es una cuenta 
de 1993 que han conocido todos, pero en esta 
legislatura lo que hicieron fue meter la mano en la 
caja. Nunca en los 4 años de gobierno del PP hubo 
una retirada de efectivo de esa cuenta”, dijo Amat.
El portavoz del PP dijo que “quien ha metido mano 
en la caja tendrá que asumir las responsabilidades 

penales, pero también tendrán que asumir sus 
responsabilidades políticos que siguen en activo 
y han silenciado este hecho porque venían unas 
elecciones”.
“Exijo la dimisión inmediata de Pla, no solo por 
haber sido el alcalde de un gobierno corrupto, no 
solo por haber ocultado la información cuando 
tuvo acceso a ella, sino también por mentir cuando 
ha salido a dar explicaciones públicas al decir 
que no conocía la existencia de esta cuenta. Hay 
muchos concejales, todos los que sabían que se 
había metido la mano en la caja, que tienen una 
clara responsabilidad política. No es asumible 
que se robara  los vinarocenses y que se silenciara 
que se había robado por la proximidad de las 
elecciones”, concluyó. 

El PP pide la dimisión de Pla por “ocultar” el caso de la cuenta del Consell Agrari hasta 
pasadas las elecciones y por “mentir” al decir que no conocía la existencia de la cuenta
Amat muestra una junta de gobierno con fecha 30 de enero de 2017 en la que el secretario informa de la 
existencia de esta cuenta y asegura que Vinaròs “ha ido a votar sin saber que ha tenido un gobierno corrupto”

L'alcalde desmenteix que hi hagi hagut càlculs electorals 
i defensa la celeritat en que s’ha portat el cas a Fiscalia

La candidata del PVI, Maria Dolores Miralles, ha 
acusat l'alcalde, Enric Pla, i la resta de l'equip de 
govern de “falta de transparència” amb l'oposició 
en el cas de la presumpta irregularitat en un compte 
del Consell Local Agrari, que ha costat el cessament 
del que ha estat responsable de l'àrea d'Agricultura 
aquests últims 4 anys i exedil de Compromís, 
Jordi Moliner. Miralles va exigir “responsabilitats 
polítiques” a l'equip de govern “en haver estat 
conscients que estaven amagant informació 
al poble de Vinaròs abans de les eleccions”. 
“La situació és molt greu i estem indignats perquè 
creiem que les eleccions del 26 de maig han estat 
viciades. Ho diem perquè el 13 de maig ja hi ha 
un decret d'alcaldia que explica que la secretària 
del Consell ja va informar que hi havia més de 50 
reintegraments no justificats en el compte per un 
import de 9.260 euros en aquest compte. El 17 de 
maig teníem una comissió econòmica però no 

se'ns va informar a ningú de res en cap moment, 
i sabem que l'alcalde ho va comunicar a l'equip 
de govern el 20 de maig, quan als partits de 
l'oposició ho va fer el 28 de maig”, l'endemà passat 
de celebrar-se els comicis, va explicar Miralles.  
Per a Miralles “el més lògic era haver informat 
també els portaveus de l'oposició, i considerem 
que se'ns ha menystingut com tantes altres 
vegades. Clama al cel per al PVI que s'hagi ocultat 
informació abans de les eleccions, perquè si el 
20 de maig van informar els membres de l'equip 
de govern, no costava res comunicar-ho també 
als edils de l'oposició. I no només s'ha ocultat 
a nosaltres, sinó també als votants de Vinaròs”, 
lamentava, afegint que “la pregunta que llanço 
és si els resultats de les eleccions del 26 de Maig 
haguessin estat els mateixos o haguessin canviat”. 
D'altra banda, va assenyalar que aquest compte 
del Consell Local Agrari, que data del 1993 “no 

era desconegut”. “És un compte que ha existit 
tots aquests anys i era conegut, han passat per la 
presidència del Consell Agrari edils de diversos 
partits i mai va haver-hi problema”, va indicar.  
Miralles també va dir que fins que no parlin amb 
tots els partits no decidiran la seva postura sobre 
si entrar o no en un possible equip de govern o 
quedar-se en l'oposició.

El PVI acusa l'alcalde de “ocultar” el cas del compte 
del Consell Local Agrari a l'oposició fins a passades les municipals

Maria Dolores Miralles considera que les eleccions “han estat viciades”, es pregunta “si els resultats 
haguessin estat diferents d'haver-se sabut abans dels comicis” i exigeix “responsabilitats”
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El PSPV de Vinaròs va informar dilluns a través del 
seu candidat i portaveu, Guillem Alsina, el secretari 
local del Partit, Edu Barberà i el president local, 
Agustí Guimerà, que està estudiant a través dels 
seus serveis jurídics la presentació d'una demanda 
per injúries i difamació contra el portaveu del PP 
de Vinaròs, Juan Amat, per haver dit que Vinaròs 
ha tingut “un govern corrupte” en aquests últims 
quatre anys. Cal recordar que Amat va acusar 
l'alcalde, Enric Pla, i els membres de l'equip de 
govern d'haver ocultat als vinarossencs el cas del 
compte del Consell Local Agrari que va costar 
el cessament del regidor de Compromís fins 
després de les eleccions i també va assegurar 
que el primer regidor va mentir quan va afirmar 
que desconeixia l'existència d'aquest compte, 
mostrant una junta de govern de 30 de gener 
de 2017 en la qual el secretari de la corporació 
informa d'ella i proposa que es regularitzi.  
“Respectem la presumpció d'innocència a 
la que té dret tota persona i esperem que es 
pronunciï la justícia, i recordem que es tracta 
d'un cas que afecta només a una persona i no 
a tot l'equip de govern”, indiquen els socialistes 
en un comunicat que va llegir Guimerà.  
En el seu escrit, el PSPV també demana la dimissió 
del candidat popular. “Davant les acusacions 
d'ocultació d'informació sobre aquest cas que 

hipotèticament haguessin pogut afectar les 
últimes eleccions, volem que la gent es pregunti 
fins a quin punt és ètic que des de l'administració 
es difongui una informació no contrastada ni 
oficial en aquell moment. Fins que no hi ha 
hagut una certesa no s'ha procedit a la denúncia. 
Vivim en un estat democràtic i garantista i no 
en una república bananera dictatorial. Per tot 
això demanem la rectificació de les declaracions 
fetes per Amat, perquè en política no tot val, i 
si vol tenir aquest to durant tota la legislatura 
li demanem la seva dimissió com a regidor 
pel bé de Vinaròs”, va assenyalar Guimerà.  
Respecte a l'acta de la junta de govern de 30 
de gener de 2017 -que va mostrar Amat per 
a afirmar que l'alcalde coneixia l'existència 
d'aquest compte del Consell Local Agrari-, 
Guimerá va assenyalar que el portaveu popular 
va ometre que en la mateixa hi havia també 
un paràgraf que indica que “la secretaria 
proposa que es dugui a terme la regularització 
de l'activitat econòmica relativa al Consell 
Local Agrari, que no disposa de personalitat 
jurídica pròpia” i que “a la vista de l'exposat la 
Junta de Govern acorda que es duguin a terme 
les actuacions necessàries per a dur a terme 
aquesta regularització, amb la incorporació de les 
quantitats econòmiques indicades en els comptes 

municipals, així com, si s’escau, la incoació dels 
expedients per a aprovar les taxes i preus públics 
corresponents a les activitats que generen 
ingressos”. Per part seva, Barberà va assenyalar 
que “en cap moment s'ha ocultat informació a la 
ciutadania, s'ha estat totalment transparent, però 
hi ha partits polítics que ara han tret el manual de la 
derrota i han endollat el ventilador”. Per a Barberà 
“Amat no pot estar quatre anys més cobrant un sou 
de l'Ajuntament de Vinaròs, perquè només aporta 
crispació, ha paralitzat projectes molt importants 
per a la localitat i ha judicialitzat constantment els 
plenaris de Vinaròs. Creiem que el PP de Vinaròs té 
persones que poden aportar més, que poden fer 
una bona oposició. El tema Jordi Moliner està més 
que amortitzat, tots saben ja què ha passat i no és 
moment de fer un ús polític com fa el PP”.

Esquerra Republicana de Vinaròs a través del seu 
portaveu, Joan Guzmán, va assenyalar ahir quant 
al cas del compte del Consell Local Agrari del qual 
es van realitzar 51 reintegraments per import de 
9.260 euros, que ha costat el cessament de l'edil 
de Compromís Jordi Moliner, que “després d'haver 
escoltat les declaracions de Moliner, l'alcalde, 
Enric Pla, els portaveus del PSOE i del PVI i PP, 
creiem que el poble ja té suficients elements de 
judici per a valorar els fets i treure conclusions”.  
El partit, no obstant això, es planteja encara diversos 
dubtes respecte a aquest compte del Consell. “Si 
des de fa temps un informe del secretari advertia 
que havia de regularitzar-se aquest compte, ens 
preguntem per què no s'ha fet, i si la legislació no 
permet que un organisme com el Consell Local 
Agrari tingui capacitat executiva i no pot obrir 
un compte corrent, perquè no es va preveure 
abans”. Un altre dels dubtes que planteja el partit 

és “d'on provenien els diners d'aquest compte”, i 
va assenyalar que “sorprèn el fet que l'alcalde, que 
va saber dels fets el 14 de maig, no convoqués 
una junta de portaveus per a informar govern i 
oposició i prendre una decisió consensuada davant 
la gravetat de l'assumpte”. Per a Guzmán “sembla 
una cronologia molt ben estudiada”, encara que 
també va indicar que “no volem tirar més llenya al 
foc ni participar en una competició de demagògia 
per a treure benefici. Esperem que tot es resolgui 
al més aviat possible i que cadascú assumeixi les 
responsabilitats que li corresponen. En primer 
lloc, si es confirma la gravetat dels fets, lamentem 
l'actitud irresponsable injustificable d'aquest 
regidor, incompatible amb l'ètica i l'honradesa que 
ha de demostrar un representant electe del poble”. 
D'altra banda, Esquerra Republicana de Vinaròs ha 
volgut aclarir que la pèrdua del regidor que tenien 
“no significa la fi de la presència pública del partit 

en la política local, al contrari, la nostra proposta va 
més enllà d'una conjuntura electoral més o menys 
favorable, i persistirem en la defensa dels ideals 
republicans, i en la mesura de les nostres forces 
continuarem fent sentir la nostra veu”.

El PSPV estudia presentar una demanda per injúries 
contra Juan Amat i demana la seva dimissió

Esquerra Republicana assegura que queden dubtes a esclarir 
sobre el compte del Consell Local Agrari 
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Durant els mesos d'abril i maig, dins 
del programa "Vinaròs ciutat lliure 
de violència de gènere" s'han dut a 
terme els tallers d'autodefensa per 
a dones i adolescents, la xerrada a 
càrrec d'Amelia Tiganus, els tallers 
“Talla amb la Desigualtat”, dirigits 
a alumnat de 5é i 6é de Primària, la 
Conferència sobre sensibilització 
i prevenció de la violència de 
gènere, dirigida a la població en 
general i al Club de la Vida, per 
part de la psicòloga Vedat Talens, 
el taller “Biblioteca Humana”, el 
de Sexualitat en Positiu dirigit a 
població adolescent i la Formació 
en Prevenció de Violència de gènere 

per al personal de la plantilla de 
l'Ajuntament de Vinaròs.
Més de 550 veïns han format part 
en les diferents activitats. Agraïm la 
participació de totes les persones 
assistents, especialment, a l'Equip de 
Menors de l'Ajuntament de Vinaròs 
(Pepa Arnau, Emiliano Pradas, 
Lourdes Montagud, Maite Meseguer, 
Sara Esteller i a Maria José Redó), al 
Club de la Vida i a Patricia Vélazquez, 
als Col·legis públics i concertats de 
Vinaròs, a les associacions “Mi mano 
es tu apoyo” i Femme Força, a les 
companyes i companys assistents 
a les conferències i a la formació en 
prevenció de la violència de gènere.

Amb motiu del dia mundial 
sense tabac, la UPCCA (Unitat 
de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives), en 
col·laboració amb la Unitat de 
Tabaquisme del centre de Salut 
i l'UCA (Unitat de Conductes 
Addictives) va disposar el 
passat divendres 31 de maig 
d'un estand per a la ciutadania 
sobre el tabac a la plaça 
Parroquial.
En el punt d'informació es 
van realitzar cooximetries per 
a mesurar la concentració 
de monòxid de carboni en 
aire espirat i es va avaluar la 
dependència a la nicotina 
mitjançant un qüestionari. 

També es va repartir material 
informatiu sobre el tabac i les 
seues conseqüències, a més de 
proporcionar una guia d'ajuda 
on s'explicaven els passos i 
recomanacions a seguir per a 
deixar de fumar. 
Amb aquesta activitat es pretén 
sensibilitzar a la població 
sobre les conseqüències 
negatives que té el tabac, així 
com conscienciar sobre els 
avantatges de deixar de fumar 
o els inconvenients d'iniciar-
se, a més de donar a conéixer 
a la població els recursos 
existents en la localitat per a 
la prevenció i la deshabituació 
del tabaquisme.

"Vinaròs ciutat lliure de violència de gènere" ofereix diversos tallers als veïns

Vinaròs celebra el dia mundial sense tabac 
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Con el lema 'No cambies de ruedas. 
Utiliza el cinturón de seguridad', los 
representantes de Cocemfe Maestrat, 
acompañados de los agentes de la Policía 
Local de Vinaròs, estuvieron ayer por la 
mañana parando a los vehículos en la 
calle San Cristóbal para sensibilizar a los 
conductores de la importancia de llevar 
el cinturón de seguridad.
La actividad, que era puramente 
informativa, ha permitido a los 
representantes de la asociación repartir 
material didáctico e informar a los 
conductores de las consecuencias de no 
llevar puesto el cinturón de seguridad.
La campaña forma parte de los 
actos organizados con motivo del 
Mes dedicado a las personas con 
discapacidad, a través del cual se ha 
organizado para los meses de mayo y 
junio una variada programación.

S'imparteix un nou Taller als usuaris participants 
del Projecte  ITINEARIS  I3S  per tal d'instruir-los en 
les tècniques de recerca de feina i millorar així la 
seua ocupabilitat. En aquesta ocasió s'ha treballat 
el següent:

- Com fer un bon currículum
- Aplicacions per a fer un bon currículum
- Aplicacions per a fer un cv modern
- Aplicacions per a la recerca d'ocupació
- Com utilitzar el mòbil per a buscar feina

El Projecte Itineraris I3S està cofinançat pel FSE dins 
del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 
2014-2020 de la Comunitat Valenciana, i la 
*Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives.

Vinaròs sensibiliza sobre la necesidad de llevar el cinturón de seguridad

Nou taller Itineraris I3S

El sindicato SIPOL asegura que “se puso en riesgo la seguridad” durante 
el Triatlón de Vinaròs al contar con tan solo 6 agentes 
El sindicato SIPOL de la policía local de Vinaròs 
aseguró el martes en un comunicado que tan solo 
seis agentes cubrieron la XXX Triatló de Vinaròs 
celebrada el pasado 2 de junio lo que a su entender 
“es una clara continuación de puesta en peligro de 
la seguridad”. 
“Solo había un total de seis policías para cubrir 
un acto en el que había más de cuatrocientos 
participantes, y el cual discurría por gran parte 
del término municipal. Es preciso recordar que 

en años anteriores, se contaba con más del doble 
de policías para el mencionado evento, pero que 
por culpa de la incapacidad del gobierno ante las 
reivindicaciones de sus policías, estos se están 
realizando bajo mínimos y dependiendo de la 
suerte, algo que no se puede permitir”, apuntan en 
su comunicado.
Según este sindicato, hubo en este evento 
un incidente que pudo ser importante. “Los 
participantes del triatlón, voluntarios y demás  

ciudadanos, tuvieron la suerte de que dos policías 
se encontraran en un punto en el cual, el conductor 
de un  vehículo que circulaba con presencia de 
drogas y alcohol en su organismo, saltó el vallado 
y se introdujo dentro del circuito cuando la prueba 
ciclista ya estaba en marcha, siendo necesario que 
uno de los policías tuviera que abrir la  puerta del 
vehículo y quitar las llaves del contacto para parar 
a este”, explican.
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Del 13 al 16 d’abril l’alumnat de l’IES José Vilaplana 
,acompanyat per les professores del Departament 
de Francès, va realitzar un viatge al sud de França. 
El primer dia vam conèixer l’Abbaye Bénédictine 
de Fontfroide , situada al departament de l’Aude, 
prop de Narbone . Al dia següent, vam visitar la 
Cité Médiévale de Carcassonne, Patrimoni de 
la Humanitat per la Unesco  en 1997, una ciutat 
medieval amurallada que et transporta directament 
a l’edat mitjana. Aquell mateix dia  per la vesprada 
vam realitzar un rally fotogràfic ( qüestionari sobre 
diversos continguts)  per la ciutat de Carcassonne, 

d’aquesta manera vam tindre l’oportinutat de 
practicar el francés a l'haver de preguntar als 
vianants on es trobaven els monuments  i indrets 
demanats  de la famosa ciutat. 
El dilluns 15, ens vam alçar prompte perquè 
haviem de ser puntuals, a Toulouse, coneguda 
con la Ville Rose, ens esperava un dia molt 
mogut, vam veure els edificis més emblemàtics, 
com el Capitol, seu de l’Ajuntament, i la 
Basílica de Sant Sernín. Després de dinar, vam 
gaudir d’un passeig en barca pel Canal du 
Midi, contruït entre 1666 i 1681, és un canal 

navegable que va des de l’ Atlàntic fins a  la  
Mediterrània  ,que ens va servir per relaxar-nos 
de la frenètica activitat del matí i que  , també, és 
Patrimoni de la Humanitat des de  1996.
L’últim dia, vam preparar les maletes per desplaçar-
nos fins a Perpignan on vam veure la Loge de mer  
(actual oficina de turisme),la  Mairie ( l'Ajuntament , la 
Cathédrale de Saint  Jean i el Castillet de Perpignan a 
més  a més vam gaudir de l’ambient i de l’arquitectura 
del edificis civils. Finalment, vam tornar a Vinaròs, 
no sense certa tristor  a l'adonar-nos  que ja s’havien 
acabat uns dies que recordariem per sempre.

Viatge a Carcassonne de l'alumnat de francès de l'IES José Vilaplana

El sol
La luz solar contiene rayos UV que 
pueden afectar a los ojos causando 
conjuntivitis, ojo rojo y lagrimeo en 
cortas exposiciones al sol; y queratitis, 
inflamaciones corneales, dolor y visión 
borrosa en caso de exposiciones 
prolongadas.

En caso de abusar del sol durante 
años sin la protección adecuada, 
además favorecerá la aparición de inflamación de la conjuntiva 
formando pinguéculas y pterigiums, y en el peor de los casos 
cataratas  y degeneración macular a edades tempranas.

El uso de gafas de sol con filtro UV ayuda a prevenir estas 
afectaciones oculares, además de mejorar la calidad visual, 
contraste y proteger los ojos de factores ambientales que 
pueden causar irritación, como el viento, arena o polvo.

El agua
Las sales del agua del mar y el cloro 
de las piscinas son sustancias dañinas 
para nuestros ojos,  pueden provocarles  
irritaciones y/o conjuntivitis.

Las contactólogas de Óptica Callau te 
recomendamos no utilizar lentes de 
contacto en piscinas y en el mar; ya 

que podrían contaminarse y causar 
úlceras, dolor y pérdida de visión de 
forma irreversible.

Éstas patologías se pueden prevenir 
usando gafas de natación o buceo, 
además a día de hoy ya se pueden 
adquirir en los establecimientos 
ópticos especializados éste tipo de 
gafas  graduadas a medida para cada 
paciente.

óptica CALLAU informa
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Cómo 
protegerse 

los ojos de los 
riesgos del 

verano
Se acerca el fin de la primavera y con ello entramos en el verano, momento de 

vacaciones, sol intenso, mar, piscinas, uso de ventiladores y aires acondicionados…

Pero… ¿sabes cómo afectan éstos factores a nuestros ojos?

El aire acondicionado
El aire directo causa evaporación de la película lagrimal, 
causando ojo seco, sensación de arenilla, ardor y mala visión.

El uso de lágrimas artificiales es de gran ayuda en 
éste tipo de ambientes.

Y recuerda, la mejor protección es la prevención.

Equipo de ópticas-optometristas de Óptica Callau.

COL·LABOREN:

ORGANITZA: Exc. Ajuntament de CERVERA TEL. 964 49 80 01   -   www.cerveradelmaestre.es
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Festa guanyadora del primer premi a la millor iniciativa popular  atorgada 
per l’Agrupació de Bestiari Popular de Catalunya

PROGRAMACIÓ D’ACTES
DISSABTE 6 i DIUMENGE 7 de JULIOL

* 11:00 h. Inauguració del mercat de productes artesans.
* 19:30-20:30 h. Exposició de dracs per al públic. Lloc: 
front piscines municipals. Drac de LA FRAM (Cervera), 
FERA-FOC de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), Drac 
de Santa Margarida de La Riera de Gaià (Tarragona) i  la 
VIBRIA de Tarragona (Tarragona).
* 20:30-21:30 h. Cercavila de dracs, amb les corresponents 
enceses, pels carrers Planet, Nou i Plaça del Maestrat, on 
tindrà lloc el ball de bestiari i l’encesa col.lectiva. Amenit-
zat per la BATUCADA ESMUVI de Vinaròs i la MUIXERAN-
GA de Vinaròs.
Durant el matí i la vesprada actuarà el Grup d’Animació 
CULTURA HISTÒRICA MEDIEVAL de València (xancuts, 
malabars, acròbates…) amb els següents horaris: 12:00, 
13:30, 17:00, 18:30 i 20:00.
Dissabte: 
* 22:30 h. Sopar de germanor a la pista annexa al Pavelló. 
Preu: 12 Euros. Retirar previament el ticket a l’Ajuntament 
(a partir del 3 juny).
* 24:00 h. ORQUESTRA LA RED. Entrada gratuïta.

* La colla de La Riera de Gaià (Tarragona) obtingué el I Premi al 
concurs d’enceses d’Artesa de Segre el juliol del 2018.
* La colla de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) obtingué el III 
Premi al concurs d’enceses d’Artesa de Segre el juliol del 2012. 

Carretera CV-135, KM. 9

info@molicervera.org - Tel. 964 86 55 15

HORARIS:

Dimarts a diumenge: 10 a 14 h. i 17 a 20 h.

web: www.molicervera.org)

VISITA’NS
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El sol
La luz solar contiene rayos UV que 
pueden afectar a los ojos causando 
conjuntivitis, ojo rojo y lagrimeo en 
cortas exposiciones al sol; y queratitis, 
inflamaciones corneales, dolor y visión 
borrosa en caso de exposiciones 
prolongadas.

En caso de abusar del sol durante 
años sin la protección adecuada, 
además favorecerá la aparición de inflamación de la conjuntiva 
formando pinguéculas y pterigiums, y en el peor de los casos 
cataratas  y degeneración macular a edades tempranas.

El uso de gafas de sol con filtro UV ayuda a prevenir estas 
afectaciones oculares, además de mejorar la calidad visual, 
contraste y proteger los ojos de factores ambientales que 
pueden causar irritación, como el viento, arena o polvo.

El agua
Las sales del agua del mar y el cloro 
de las piscinas son sustancias dañinas 
para nuestros ojos,  pueden provocarles  
irritaciones y/o conjuntivitis.

Las contactólogas de Óptica Callau te 
recomendamos no utilizar lentes de 
contacto en piscinas y en el mar; ya 

que podrían contaminarse y causar 
úlceras, dolor y pérdida de visión de 
forma irreversible.

Éstas patologías se pueden prevenir 
usando gafas de natación o buceo, 
además a día de hoy ya se pueden 
adquirir en los establecimientos 
ópticos especializados éste tipo de 
gafas  graduadas a medida para cada 
paciente.
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Cómo 
protegerse 

los ojos de los 
riesgos del 

verano
Se acerca el fin de la primavera y con ello entramos en el verano, momento de 

vacaciones, sol intenso, mar, piscinas, uso de ventiladores y aires acondicionados…

Pero… ¿sabes cómo afectan éstos factores a nuestros ojos?

El aire acondicionado
El aire directo causa evaporación de la película lagrimal, 
causando ojo seco, sensación de arenilla, ardor y mala visión.

El uso de lágrimas artificiales es de gran ayuda en 
éste tipo de ambientes.

Y recuerda, la mejor protección es la prevención.

Equipo de ópticas-optometristas de Óptica Callau.
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Érase una vez… el colesterol

El artículo de la semana pasada me 
dio por pensar que igual estaba 
empezando la casa por el tejado. 
Hablamos del papel del huevo en la 
dieta para una persona con colesterol 
alto, pero poco se habló del colesterol 
alto en si. Di cuatro pinceladas para 
poner el contexto pero, a mi parecer, 

me quedé un poco corta. Así que bienvenidos al capítulo, 
“Érase una vez el colesterol”.
Como ya dijimos el colesterol es una molécula grasa que 
necesitamos para vivir, por eso el propio cuerpo la sintetiza. 
Pero a su vez, la podemos conseguir de la dieta cuando 
comemos alimentos de origen animal. Aunque es esencial 
para la vida, un exceso de colesterol es perjudicial para la 
salud. Forma parte de las enfermedades llamadas dislipemias 
y se clasifican según qué tipo de colesterol esta alterado, en 
principio las hipercolesterolemias son las enfermedades en las 
que el colesterol esta alto. Pero, ¿cuál?
Estamos hartos de oír que si el colesterol bueno, el colesterol 
malo, y de ver hojas sacadas de un cajón con el mítico 
semáforo de que podemos comer o no. Además encontramos 
en el supermercado productos (porque algunos no se pueden 
clasificar como comida) que prometen bajar los niveles de 
colesterol. Para entender todo esto primero tenemos que irnos 
al principio.

Al ser una molécula grasa, el colesterol necesita ayuda (una 
especie de camiones) para poderse transportar por la sangre. 
Estos camiones transportadores de colesterol son las llamadas 
lipoproteínas. Hay diferentes tipos según su composición, 
entre ellas se encuentran las LDL y las HDL, a las que llamamos 
“colesterol malo” y “colesterol bueno”. De forma resumida y para 
que lo entendamos, la composición de estas es lo que marca 
que sean malas o buenas. El LDL es el principal transportador 
de colesterol en sangre y tiene afinidad por atravesar la pared 
arterial y anidarse en el interior y oxidarse, se empieza a formar 
la placa de ateroma. La oxidación de estas genera una serie de 
mecanismos que provoca que el “bulto” se pueda ir haciendo 
más y más grande. Esto provoca una tensión ya que la sangre 
tiene problemas para poder pasar con facilidad. Imaginad una 
manguera, el agua fluye normal pero cuando presionamos en 
algún punto y disminuimos la luz por la que pasa el agua se 
crea una tensión, es similar a lo que pasa en las venas. Incluso 
esta placa se puede romper y taponar alguna vena provocando 
trombosis o un ictus cerebral. 
El HDL contiene una proteína antiinflamatoria y antioxidante 
que ayuda a sacar ese colesterol que se ha quedado en la pared 
arterial y transportarlo al hígado. Por eso tener el colesterol 
bueno alto indica menor riesgo cardiovascular (excepto en 
hipercolesterolemia familiar). 
Cuando hablamos de colesterol total nos referimos a todo el 
colesterol transportado por todas las lipoproteínas (tipos de 
“camiones”) incluido el colesterol bueno. Por eso es un valor 
que poco predice realmente el riesgo cardiovascular, mejor 
conocer el valor de todo el perfil lipídico.

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Viatge de l’EPA al Vall de Boí i Taüll i Vall d’Aran

 L’equip directiu de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola d’Educació Especial Baix 
Maestrat vol agrair als diferents comerços que van fer possible la RIFA que es va 
realitzar el passat 5 de maig. 
Amb la seva col·laboració de manera altruista, i gràcies a la seva solidaritat i empatia 
amb el nostre col·lectiu d’alumnes especials, podrem fer realitat les activitats tant 
necessàries per a afavorir la seva progressió i evolució. 
En aquesta RIFA han col·laborat: 
HIPERMERCAT CARREFOUR VINARÒS 
BONÀREA 
LA BODEGUETA de Sant Vicent 
Moltes gràcies a tots els que heu participat en aquest projecte.

Cuatro solteros y un biberón
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Presentación de las damas de l'Esplai 2019, dama Maria Folch y 
dama infantil Aina Cueco

Presentació de les dames de la Peña Taurina Pan y Toros, Gemma y Cristina, 
el dissabte dia 1 de juny a les instalacions de la entitat.

El dissabte dia 1 de juny va tindre lloc el sopar i la presentació de la dama 
del club de tenis Vinaròs Llum Serret, i la dama infantil  Àfrica García.

Estimat avi / besavi Vicent, moltes 
Felicitats en el teu 87 aniversari !
Estem molt orgullosos de tu, ets 
un gran referent per a nosaltres.
I tot i que estem escampats pel 
món, Vinaròs es sempre "casa" ja 
que tu hi ets.
Gràcies per regalar-nos vivències i 

històries inspiradores.
Per molts i bons anys més al teu 
costat. Ja saps que et portariem a 
una illa deserta i "hasta el infinito 
y más allá".
T'estimem.
Erik, Martina, Guillem, Joan, Jordi, 
Xavier i Anna.

Temps de Terra  és el nom sota el qual un grup de gent està desenvolupant un 
projecte agrícola i ramader molt especial, a la finca de La Vall de Cabiscol, al 
terme d'Amposta,  en un paratge privilegiat i d’una serena bellesa mediterrània. 
És un lloc escollit per grups d'escolars de diverses edats per passar un dia de 
camp en contacte directe amb la natura, com aquest dimecres 30 de maig 
quan coincidiren un grup de joves estudiants francesos i alumnes de Primer 
del CEIP Assumpció de Vinaròs. E.Fonollosa
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Salvador Quinzá Macip
El pasado viernes día 31 de mayo, 
tuvo lugar en la delegación en 
Vinaròs de la A.E.C.C., la presentación 
de la nueva Junta Directiva, la cual es 
la siguiente:

Presidenta
Irene Rubert Rhein
Vice-presidenta
Sofía Ballester Guadix
Secretaria     María Pilar Frez Pizarro
Tesorera      Marcela Barbé Beltrán

Vocales:
María Luisa Batiste Cuartero
 María del Consuelo García Sanz
María Luisa Blázquez Girón
Amparo Sánchez Rodríguez
María del Pilar Gómez Carrasco

Rosa Tolós Drago
Pilar Bernal Valencia
Juan Bautista Patón Silva
Noelia Jiménez Iglesias
                                                                      
Aparte han entrado las nuevas 
componentes como vocales, las Stas. 
Gema Tolos y Montserrat Juanpere. 
También se continúa con las 
técnicos: la psicóloga Marta Bonet y 
la fisioterapeuta Eva Bort.  
Se contó en esta convocatoria con 
el concejal en funciones de Política 
Social Hugo Romero Ferrer.
Paco Castell autor del reportaje 
gráfico, realizó un donativo a la 
sociedad por un importe de 1.662 €, 
en representación de la “Associació 
de Comerciants” (PYME). Este importe 
esta obtenido en la venta de su libro 

“Centenari@s Vinaròs 2017”.
Los horarios de la delegación 
en Vinaròs son los siguientes: 
martes,  miércoles y viernes de 6 a 7 
de la tarde. 
Los horarios de las dos técnicos serán: 
miércoles y viernes de 8 a 13:30 y 15 
a 19 en la delegación de Vinaròs,  y 

jueves en el “Hospital Comarcal de 
Vinaròs” de 8 a 15 horas. 
Deseamos toda clase de éxitos a 
esta nueva Junta Directiva, la cual 
ha entrado con muchas ganas 
de servicio, cara a esta grave 
enfermedad que es el cáncer.

A.E.C.C. (Asociación Española Contra el Cáncer) Delegación en Vinaròs
Les comunicamos que los horarios de nuestra delegación, sita en la Travesía San Vicente nº 5, 1º son 
los siguientes:
Martes, miércoles y viernes  de 18 a 19 horas
                                                                                                      A.E.C.C.

Bateig a la mar dels escolars vinarossencs. Fotos: M.Castejón

Presentación de la nueva Junta Directiva de la A.E.C.C. (Asociación Española 
Contra el Cáncer) en su delegación de Vinaròs



8 juny de 2019

13

SOCIETAT

Dimarts passat 4 de juny es va celebrar a l´Auditori Municipal l´Assemblea General Ordinària de la Caixa Rural de Vinaròs, en la que es van aprobar per 
unanimitat de tots els socis assistents els comptes corresponents a l´exercici 2018.

El dissabte 25 de maig, pocs dies després d'haver 
acabat els exàmens, l'alumnat de la promoció de 
Batxillerat 2018-19 celebraren la seua festa de 
graduació. L’acte suposà un respir abans d'iniciar 
les sessions de preparació per a la Selectivitat;  
s'inicià a l’Auditori Municipal Wenceslau Ayguals 
d’Izco a les 19.30h de la tarda i finalitzà amb un 
sopar al restaurant del Casino. La sala s’omplí 
d'alumnat, professorat, familiars , amics i  amigues i, 
que havien estat esperant amb impaciència aquest 
moment; un moment en què l'alumnat de 2n de 
Batxillerat havien de tancar simbòlicament una 
etapa important de les seues vides per encetar-ne 
una altra de nova. 
Presentaren l'acte el mateix alumnat que l'havia 
organitzat i coordinat: Nadia Antonyuk, Jezabel 
Molina i Martí Albiol. El primer pas que efectuaren 
fou convidar, per escrit i de manera formal, els 
professors i les professores que els havien preparat 
acadèmicament durant els dos anys de Batxillerat. 
La confirmació immediata va fer palesa la il·lusió de 
tots i totes.  L’alumnat arribà abillat per a l’ocasió, 
feien veritable goig. 
El programa s'obria amb el discurs de la directora, 
Neus Falcó, que agraí a l'alumnat  la seua petjada 
al centre i què els encoratjà per fer front a un 
futur incert, però ple  d'esperança. A continuació 
intervingueren les tutores d’ambdós grups, 
humanístic-social i científic-tecnològic, M. Carme 
Carrera i Katia Torrent (que no pogué assistir a la 

celebració per qüestions familiars) i que van dirigir 
a l'alumnat  llurs discursos realment emotius. 
En representació de l'alumnat parlaren Jezabel 
Molina i Nagore Ruiz, cadascuna en el seu estil 
explicaren el seu pas per l’IES José Vilaplana, i s'ha 
de dir que en diverses ocasions les seues paraules 
motivaren les rialles i els aplaudiments del públic. 
I arribà un dels moments més esperats: el 
lliurament d'orles. La vicedirectora, Mar Estepa, 
cridà a l'alumnat  pel nom i cognom i pujaren a 
l’escenari per a rebre aquest testimoni i fer-se la 
fotografia oficial amb les seues tutores respectives. 
Després s'apagaren els llums per donar pas a 

una projecció que mostrava imatges de diferents 
èpoques dels veritables protagonistes de la vetllada, 
dels mateixos xics i xiques que es graduaven i, 
també, d’alguns membres del  professorat  que 
van  dedicar el seu  reconeixement i felicitacions a 
l'alumnat.  Com a cloenda, es realitzaren una sèrie 
de fotografies de grup i fins i tot un selfie. 
Per part nostra, només ens queda desitjar-los 
molta sort en aquest nou camí que ara emprenen, 
tot confiant haver-los donat una bona formació, 
tant acadèmica com personal, que serà part 
del seu bagatge. Que la vida els porte el millor. 
Endavant!

Cerimònia de Graduació 2n de batxillerat 2018-2019 de l'IES Vilaplana
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CULTURA

Fins a l'11 de juny es podrà visitar a 
la Biblioteca Municipal de Vinaròs 
la mostra dedicada a la vaga de 
La Canadenca en motiu del seu 
centenari. Els fets es van produir 
a Barcelona com a conseqüència 
de l'acomiadament d'alguns 
treballadors per part de l'empresa 
Riegos y Fuerza del Ebro, aquesta 
situació va desencadenar en una 
sèrie de vagues, que va suposar un 
fort conflicte a la ciutat on fins i tot 
es va declarar l'estat de guerra.
El regidor de Cultura en funcions, 
Marc Albella, ha destacat durant la 
inauguració de la mostra que "la 
vaga de La Canadenca va aconseguir, 
entre altres, l'establiment de la 
jornada laboral de 8 hores, gràcies 
als milers d'obrers que es van 
mobilitzar per a reivindicar unes 
millors condicions laborals". Albella 
ha animant a la ciutadania, i en 
especials als joves, a apropar-se 

fins a la Biblioteca Municipal per 
conéixer millor la història i sobretot 
veure que les condicions laborals 
actuals són el resultat d'anys de 
mobilitzacions i propostes.
Cal destacar que l'exposició està 
organitzada per la Confederació 
Nacional del Treball, el seu 
representant Paco Molpeceres, 
insistia que sobretot vol ser un repàs 
a la història i mostrar la lluita de la 
classe obrera per a la millora de 
les condicions laborals. En aquest 
sentit, remarcava que va ser una 
mobilització ben organitzada i amb 
la unitat de tots els treballadors, 
que de forma unànime van 
reivindicar un treball més digne. 
Així mateix afegia que gràcies al 
sindicalisme i la lluita obrera, com la 
que es va produir durant la vaga La 
Canadenca, s'han pogut aconseguir 
importants drets laborals que avui 
en dia estan vigents.

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.

La Biblioteca Municipal acull una exposició dedicada 
a la vaga de La Canadenca
La mostra compta amb 12 panells on s'explica els motius del conflicte que es 
va produir a Barcelona i les seues conseqüències 100 anys després dels fets.

1929-2019. Noranta anys del Mercat 
Municipal. Una icona de Vinaròs
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Un puente cinematográfico entre La Plata y Vinaròs
Mi idea era tender un puente entre Vinaròs y La 
Plata, entre España y Argentina. Y se logró. La 
Fundaciò Caixa Vinaròs, y la Universidad Nacional 
de La Plata unieron fuerzas y realizamos el ciclo 
de cortos “Pont, migraciones audiovisuales La 
Plata-Vinaròs” en la ciudad de La Plata, capital de la 
Provincia de Buenos Aires, y que finalizó el pasado 
3 de mayo. 
Se proyectaron los cortos ganadores del Festival 
de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes de 
los últimos 5 años en el microcine del Centro de 
Arte de la Universidad. Aunque fue variado, en 
su mayoría el público estuvo compuesto por 
estudiantes de cine la Facultad de Bellas Artes de 
esta institución de educación superior. 
En lo personal, fue la concreción de un deseo 
profundo: unir dos lugares que ocupan un lugar 
central entre mis afectos. No nací en ninguna de 
las dos ciudades, pero me siento parte de ambas. 
Las elegí en momentos cruciales de mi vida y en 
los dos sitios me adoptaron como uno más. A La 
Plata llegué a estudiar Periodismo, a comienzos 
de los ’90.  Vinaròs fue el destino que elegimos 
con Cococho, cuando Argentina vivía una de sus 
peores crisis sociales y económicas. 
Al poco tiempo de haber llegado al “poble”, que 
nos recibió con toda su belleza mediterránea y la 
generosidad de su gente, conocimos a Manolo 

Sabater y nos invitó a participar de lo que luego 
se convertiría en un exitoso ciclo de cortos, 
consolidado hoy como en un prestigioso festival 
internacional. Fueron 6 años disfrutando del 
cine con Manolo, Nati Romeu y Pepi Queralt, con 
quiénes iniciamos aquella aventura en 2002. De 
alguna forma, seguimos siendo parte del “jurat” y 
la organización del ciclo “Pont..” lo confirma.  
Actualmente, trabajo en el área de Comunicación 
de la Universidad Nacional de La Plata, que cuenta 
con un importante Centro de Arte. Su agenda, 
siempre activa, incluye propuestas de artes 
plásticas, teatro, danza, música. Y, claro, cine. 

Intento siempre acortar las distancias. La 
tecnología, las redes, los móviles, ayudan a  
lograrlo. Por ello, sentí la necesidad de traer un 
poco del Festival Agustí Comes. Gracias especiales 
a Nati Romeu y a Camila Bejarano Petersen y Elena 
Lerregle del Centro de Arte de la UNLP. 
El puente cinematográfico entre el sur y el norte 
está abierto. En la próxima edición del Festival de 
Vinaròs, se proyectarán 6 cortos de estudiantes 
avanzados de Universidad de La Plata. 
Eduardo Spinola
Ex-integrante del jurado del Festival 
Internacional de cortometrajes de Vinaròs

L'escriptora vinarossenca Amàlia Roig parlà a la biblioteca 
municipal sobre el seu premiat llibre dedicat al científic Alfred 
Giner Sorolla, en un acte organitzat per l'Associació Cultural 
Jaume I. E.Fonollosa

El ballet de Valentina juntament amb l'aula de ballet clàssic del Casal Jove assaja 
l'Obra ‘Don Quijote’ per al festival fi de curs 19 de juny a las 21.30

Festival de ballet del Casal Jove 
i l'escola de Valentina

Xerrada d'Amàlia Roig
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Andrés Albiol
Colobreta roja marina 

Bones extraccions a la xarxa de llangosta de Columbrets

També coneguda com congre serpenter, 
en castellà li diuen culebrita roja marina. 
És un peix sense valor comercial i de mal 
presagi per a alguns. Científicament es diu 
Ophisurus hispanicus. Pertanyent a l'orde 
Anguiliformes i a la família dels Ofíctids, 
el seu cos és allargat i cilíndric, que es 
comprimix en la seua part posterior. Cap 
deprimid i curt. Ulls xicotets, coberts per 
una grossa pell. Boca esberlada i ínfera per 
la seua mandíbula superior prominent. 
Dents canins iguals i xicotets en ambdós 
maxil·lars. Igualment hi ha dentició en el 
vòmer. Morro curt arredonit. Orifici nasal 
anterior tubular, i el posterior s'obri damunt 
del llavi amb un porus oval rodejat per 
una llengüeta cutània. Orificis branquials 
laterals, sub-verticals. Posseïx fins a 159 
vèrtebres. Línia lateral visible amb un 
total de 138 porus viscosos, dels que 6 
estan abans de l'obertura branquial i 58 
preannals. Sense escates. Aleta dorsal i 
l'anal no confluïxen en la cabal. Les aletes 
pectorals tenen 12 ràdios. No posseïxen 
aletes ventrals. És de color terrós groc 
rogenc i més fosc en la part posterior. 
Té puntets negres. El ventre i mandíbula 
inferior blanc. La D i A incolores. Habita per 
les nostres aigües temperades sobre els 100 
m. de profunditat. La seua reproducció és a 
l'estiu. Una vegada realitzada la fresa els ous 
són flotants. Després d'eclosionar en larves 
inicien el procés de creixement, etc., baixen 
a viure sobre el llit marí, on construïxen 
caus en el fang. De dia roman amagat, per 
a eixir de nit a la cerca d'aliment, on caça 
espècies bentòniques que detecta amb el 
sentit de l'olfacte, com peixets, mol·luscos, 
etc. El pescador no la sol menjar, de manera 
que és tornada al mar.

Aguas ajetreadas de la inestable primavera
De nuevo una mar con distintos roles de viento, que si bien no eran de fuerte intensidad, si que hacían cambiar 
a menudo las corrientes marinas, pues también hizo acto de presencia algún chubasquillo, de manera que 
se faenó con dificultad en casi todas las modalidades. Las capturas han sido en general mediocres. Y las 
cotizaciones se mantuvieron estables para la mayoría de especies.

La pesca de arrastre, los 8 bous subastaron a diario gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, 
gallo, rape, peluda, caracol, galera, faneca, jurel, raya, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.  
El cerco ha tenido malas mareas nocturnas. El lunes entre 2 traíñas pillaron 100 cajas de boquerón (8 Kg/caja) 
y 50 de sardina. El martes 2 llums arribaron con 600 de seitó y 100 de sardina. El miércoles, los 2 llevaron 300 
de ‘oro azul’ y 50 de sardina. Y el jueves, 1 desembarcó 200 de boquerón y 30 de sardina. La precedencia eran 
las 2 de Vinaròs.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras, 6 calaron al langostino. Tres lo hicieron a la sepia y 
mabre. Uno al lenguado y rombo. Otro se dedica al pagel, corva y jurela. Y dos a la langosta, bogavante, 
cabracho, chopa, dentón y brótola.
El palangrillo costero, 2 embarcaciones pillaron con el arte de anzuelos lubina, dorada, pargo, sargo, bacoreta, 
letxa y palometón.
Y el atún rojo del Mediterráneo, una barca local capturó al anzuelo con línea de mano un ejemplar de 60 Kg.

Ecos de ‘Mar’; La Dieta Mediterránea
La UNESCO inscribió en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a este tipo de alimentación 
tan típica de nuestra ribera, en que uno de sus apartados principales es la ingestión de pescados blancos y 
azules, evidentemente entre otros productos de la tierra como el aceite de oliva, frutas, verduras, etc. 
Demostrado está, que los españoles estamos en la primeras posiciones en el mundo en consumir pescado, 
pero según el último estudio realizado consumimos menos, pues el dato que ofrece la encuesta es que el 
52% de la población no consume las 4 raciones semanales de productos marítimos, y que las autoridades 
sanitarias recomiendan para que nuestra salud se beneficie del consumo regular de los pescados.

 PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                 1.352 Kg
Maira (Mare del lluç)                 5
Escrita (Raya)                        928
Besuc (Besugo)                      214
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)  1.339
Rallat (Bonito)                            24  
Caballa (Verdel)                          1.459
Vetes (Cintas)                                 290
Congre (Congrio)                           300
Gall (Pez de San Pedro)                193           
Orà (Dorada)                                  130
Mussola (Escualo)                           13
Móllera (Fanéca)                            898
Gallineta (Cabracho)                      121
Sorell (Jurel, Chicharro)               7.106
Asparrall (Raspallón)                   2.941
Palá (Lenguado)                               22
Sarg (Sargo)                                    41

Lliri (Anjova, Saltator)                        2
Llobarro (Lubina)                               7
Penegal (Boca negra)                     14
Aranya (Araña, Vívora)                   807
Pagell (Pagel, Breca)                 17.718
Peluda (Solleta)                             481
Lluç (Pescadilla, Merluza)          4.430
Rap (Rape)                                  2.278
Espet (Espetón)                             112
Jurioles (Rubios, Lucerna)              111      
Moll (Salmonete)                           6.804
Morralla (Serranos, etc)                2.044
Sardina                                            498                     
Letxa (Verderol, Pez limón)              72
Bacoreta (Sarda)                               5
Sorella (Jurel real)                           304
Llussara (Bacaladilla)                      167
Llisa (Mújol)                                    351
Pagre (Pargo)                                    21

Biso (Estornino)                            1.277
Gatet (Pintarroja)                               70
Rata (Miracielo)                                246
Palometa (Palometón)                      61
Tigre (Lenguado portugués)               5
Corva (Corvallo)                                  5
Gallo (Miseria)                                 290
Peix de rei (Pejerey)                        164
Saboga (Alosa)                                36
Déntol (Dentón)                                50
Chopa (Cántara)                               20
Palomida (Palometa blanca)               2
Morruda (Sargo picudo)                      1
Vidriá (Mojarra)                                   7
Rom (Rèmol, Rombo)                        11
Móllera de fang(B. de fango)             67         
                                                  _______
Total.............................       55.918

CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)           1.106
Escamarlà (Cigala)                        30
Llagostí (Langostino)                        105     
Galera (Estomatoideo)                  1.022
Llangosta (Langosta)                          12
Gambes(Camarón,Quisquilla)           66
Llomàntol (Bogavante)                        2
                                                      ______
Total....................................     2.343
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      121
Sepió punxa 
(Choquito)                   316 
Canana (Pota, Volador)                 2.496
Sépia (Choco)                                    15
Polp roquer (Pulpo roquero)          2.732
P. blanc (P. blanco)                          901
P. mesquer (P. almizclado)                 6

Polpa (Pulpón)                                    32
Caragol punxent (Cañailla)          173
Llonguet (Holoturia)                       10                           
                                                  ____      __
    Total……………….…….    6.804
Total Arrossegament..........  65.069

PEIXOS;
Seitó (Boquerón)                    294.155
Melva (Canutera)                              9
Rallat (Bonito)                                43
Sorell (Jurel)                                 120
Pagell (Pagel, Breca)                    220
Sardina                                      9.689
Bacoreta (Sarda)                           607
                                              _______
Total Cèrcol....................    304.841

Xerrada d'Amàlia Roig
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Vinaròs merece un gobierno 
honesto
Por Lluís Gandía

Hoy todos los 
vinarocenses conocen los 
hechos que han sacudido 

la política local en la última semana. Cuando sólo 
habían pasado 48 horas de la celebración de 
las elecciones municipales conocíamos que un 
concejal del tripartito no podía justificar la retirada 
en efectivo de una cuenta del Consell Local Agrari 
por un importe que supera los 9.000 euros.
El todavía Alcalde, Enric Pla, comparecía ante 
la prensa y mentía como ha sido su costumbre 
durante estos cuatro años. Los vinarocenses 
votamos el domingo 26 de mayo sin conocer 
que se había metido la mano en la caja y que el 
tripartito conocía antes de votar ese hecho, pero lo 
ocultó a la ciudadanía.
La cuenta no era opaca, el tripartito conocía de 
su existencia y conoció días antes de votar el 
comportamiento ilegal del concejal de Agricultura. 
No lo explicaron a los vinarocenses ni informaron 
a nadie que no fuera del gobierno municipal. 
Claramente viciaron unas elecciones en la que no 
todos partíamos del mismo lugar ni con las mismas 
oportunidades.
Esta semana el Secretario General del PSOE local 
exigía respeto por la presunción de inocencia de 
su compañero de tripartito en estos últimos cuatro 
años. ¿Es la misma presunción de inocencia que 
aplica el PSOE cuando el acusado es del Partido 
Popular? En Vinaròs necesitamos personas que 
tengan coherencia y precisamente el PSOE se ha 
caracterizado siempre por acusar antes de que 
nada esté juzgado. 
También afirmaban en la sede del PSOE que el 
tema de Jordi Moliner “ya está amortizado”. Pues 
no. El tema sólo acaba de comenzar porque aquí 
nos han estado robando a todos y eso no se puede 
“amortizar” con una rueda de prensa plagada de 
mentiras tanto del Alcalde como de Jordi Moliner. 
Desde el Partido Popular realizamos una rueda de 
prensa donde dejamos clara nuestra postura ante 
unos hechos que son los más graves ocurridos en 
nuestro Ayuntamiento en el periodo democrático. 
Quienes creemos en la política como un servicio 
público no vamos a permitir que el PSOE, Totes i 
tots y Compromís quieran lanzar tierra sobre este 
asunto. Los vinarocenses deben conocer la verdad, 
una verdad que debieron conocer antes de votar 
pero que el tripartito ocultó para no perder las 
elecciones.
Vinaròs merece un gobierno honesto y es 
honesto aquel que trabaja para esclarecer los 
hechos, conocer toda la verdad y explicarla a los 
vinarocenses. Vinaròs merece un gobierno honesto 
que en lugar de amenazar a quien denuncia la 
corrupción ponga el foco en el corrupto.
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El passat dissabte 1 de juny es va 
celebrar l’Olimpíada mundial de 
robòtica (WRO) a la Universitat 
Jaume I de Castelló. Aquesta 
competició era la primera vegada 
que s’organitzava a Castelló i 
suposa la fase classificatòria per a 
la competició nacional.  
La WRO (World Robot Olympiad) 
és una competició de robòtica 
educativa d’àmbit internacional 
que cada any proposa uns reptes 
diferents. En aquesta edició s’havia 
de construir i programar un robot 
de WeDo 2.0 per completar una 
sèrie de tasques dins d’un tauler, 
el model i mides del qual ja venen 
marcades per l’organització. En 

aquesta competició
 Un grup de 6 xiquetes i 3 xiquets 
del CEIP Manuel Foguet hi van 
participar sota el nom de l’ equip 
«Els robots del Foguet» obtenint 
la 2na posició d’entre 17 equips 
participants. Aquesta merescuda 
segona posició ha estat el resultat 
del treball intens de les darreres 
setmanes. L’alumnat ha pogut 
gaudir d’una nova experiència 
compartint coneixents, emocions 
i treball en grup que de ben segur 
que recordaran per sempre.
Des del centre volem agrair a 
l’organització de la competició el 
seu suport i empenta.

CPA Artístic 
Vinaròs en el 
Pre-Autonómico 
de Alginet 2019

Este pasado fín de semana, 24 y 25 
de mayo, se celebró en Alginet, el 
CAMPEONATO PRE-AUTONÓMICO, 
en las modalidades de Libre, Figuras 
Obligatorias, P. Artístico y P. Danza , 
en las categorías BENJAMIN, ALEVIN 
e INFANTIL, evento en el que ha 
participado nuestra Entidad, dándose 
cita allí un total de 82 patinadores.
Nuestro Club, estuvo representado 
por nuestra deportista Iris Edo 
Alarcón, en la Categoría Alevín.
¡¡¡ Ha sido su primera gran experiencia 
para Iris !!!
Desde aquí, queremos animar y dar 
fuerza a todos nuestros deportistas y
entrenadoras para seguir trabajando 
con más ganas, si cabe.

ESPORTS

EIP Manuel Foguet 2n classificat de la WRO (World Robot Olympiad)
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MALAS DECISIONES

ESPORTS

El CD Vinaròs FS, en sus categorías Cadete 
e Infantil, consiguió alzarse con el título de 
campeón del III Torneo de Fútbol Sala “Xuta 
amb el cor”, disputado el pasado sábado en la 
localidad vecina de Tortosa, con un total de 20 
equipos participantes. La entidad vinarocense 
presentó dos conjuntos y ambos compitieron 
de la mejor forma para proclamarse, estos dos, 
como campeones.
El CD Vinaròs FS sigue cosechando alegrías y 
títulos, ya que el pasado fin de semana desplazó 
a dos de sus equipos, como son el cadete y el 
infantil, hasta la localidad vecina de Tortosa para 
disputar el III Torneo “Xuta amb el cor”, en el que 
participaron un total de 20 escuadras.
El Cadete venció al Linyola
El cuadro de mayor edad de la entidad vinarocense 
inició la competición contra el Cambrils, al que 
venció por 4-1, para derrotar al Castellvell poco 
más tarde 4-0. Con la clasificación ya en el bolsillo, 
los de Juan Puchal cedieron los primeros puntos 
contra Alcoletge (2-6), resultado que hizo que los 
del Baix Maestrat se cruzaran en cuartos con el 
Cubelles.
En ese primer partido de las eliminatorias directas, 
los cadetes del CD Vinaròs FS ganaron 3-0 y se 

midieron con el anfitrión, el Tortosa, por un puesto 
en la gran final, encuentro que resolvieron por 4-1. 
El duelo que decidía el título acabó en empate a 1, 
por lo que la tanda de penaltis coronó campeón a 
los castellonenses.
Camino inmaculado del Infantil al título
Los de Ricardo Serret apenas cedieron un empate, 
y fue contra el Salou en su estreno (2-2), en los 
cinco encuentros que disputaron en este torneo 
de las tierras del Ebro. Seguidamente, los infantiles 
lograron la clasificación para semifinales con dos 

goleadas, la primera contra Més Esport (8-0) y la 
segunda contra el anfitrión Tortosa (5-1).
Sin eliminatoria de cuartos de final, los más 
pequeños de la entidad vinarocense se deshicieron 
con facilidad del Castellvell (4-1) para imponerse 
en la gran final a un combativo Salou (2-0), para 
redondear, así, un sábado repleto de fútbol sala 
solidario para contribuir a la causa de los pequeños 
y jóvenes con cardiopatía congénita, cardiopatía 
infantil o sincrónica que atiende la Asociación de 
Cardiopatías Congénitas (AACIC).

Este sábado el club Taekwondo Atencia 
participo en el CAMPEONATO INFANTIL DE 
CATALUÑA en BARCELONA con  4 Competidores 
obtuvieron 4 pódium 
Adrián Paul -ORO 

Alba Isabel -ORO 
Mirella Agustín -BRONCE
Denisa Adelean - BRONCE
Queremos felicitar a Alba Isabel que después 
de 3 años de baja por lesión vuelva a competir 

y dado todo consigue el ORO.
FELICIDADES A TODOS , SOBRETODO A ESOS 
PADRES EL SACRIFICIO QUE HACEN

Este domingo los jugadores de Ironmans 
han ganado la Liga de Fútbol Flag Catalana 
consiguiendo el doblete al haber ganado Copa y 
Liga.
La categoría S-15 se desplazaba a la provincia 
de Barcelona para disputar la final a 4 de la liga 
Catalana. Ganaron la semifinal con solvencia 
frente a unos potentes Granollers Fenix que les 
daba el paso a la gran final contra Barcelona LYNX, 
rival con el que perdieron su encuentro en la fase 
regular de la liga por un ajustado 21-20 en su casa 
hace varios meses.
Esta vez Ironmans tenía los deberes hechos 
y aprendió la lección del último encuentro, 
planteando un partido seguro y contundente 
con un ataque rozando la perfección y los ajustes 
defensivos que cerraron el potente juego terrestre 
de LYNX, culminando una primera parte perfecta 
y dejando un marcador 21-0 a la media parte. 
Pero LYNX en la segunda parte entró en el partido 
con más garra acorralando a los jugadores de 
Vinaròs haciendo valer su potencial físico, pero la 
diferencia en el marcador fue demasiado grande 
para los de Barcelona, Ironmans aprovechaba todo 
el tiempo en su ataque consiguiendo primeros 
downs muy importantes que conseguían darle 
más minutos para agotar así los minutos del 
partido y no dando opciones a los Barceloneses 

de lograr una remontada. No obstante LYNX tuvo 
opciones de empatar hasta la última jugada del 
encuentro, una final muy emocionante en los 
últimos segundos digna de dos grandes equipos. 
El resultado final fue de 21-13 a favor de Ironmans 
Vinaròs consiguiendo el doblete con la Copa y 

Liga. 
Enhorabuena a todos los jugadores de Ironmans y 
a la afición que se desplazó a tierras catalanas para 
disfrutar de esta emocionante final.
1,2,3 Ironmans Vinaros!!!

El CD Vinaròs Fútbol Sala se corona bicampeón

Ironmans gana la liga y consigue el doblete
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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 passat cap de setmana el Club Triatló Vinaròs va organitzar el XXX 
Triatló de Vinaròs, triatló en el qual estàvem treballant des de feia mesos 
perquè tot sigues perfecte, ja que a part de la dificultat que té organitzar 
un esdeveniment com aquest, enguany teníem un extra en variar el circuit 
ciclista. Així que dissabte pel matí molts dels socis del club es van reunir al 
passeig fora forat per començar a preparar totes les coses, i diumenge, quan 
encara no havia sortit el sol ja tornaven a ultimar els detalls per a què tot fora 
un èxit.
La prova seria de distància olímpica, que consta de 1500 m de natació, 40 km 
de ciclisme en un circuit de dues voltes i 10 km corren en un circuit també 
a dues voltes, i que en aquesta ocasió formava part de la lliga de clubs caixa 
popular, lliga de nivell autonòmic que va fer que més de 400 triatletes dels 
millors clubs de la nostra comunitat es desplaçaren fins a la nostra localitat 
junt amb els seus acompanyants, donant molt de color i ambient al nostre 
poble durant tot el cap de setmana.
A les 8, des de la platja del fortí, començava la prova sense cap imprevist, 
on tots els components dels equips masculins de primera divisió masculina 
haurien de recórrer els primers 1500 m nadant fins a la platja del fora forat, 
cinc minuts més tard els seguirien els equips de segona divisió i a continuació 
la categoria de promoció i resta de participants, on van estar presents els 
nostres companys Ramon, Guillem, Luis, Carlos G, Carlos V, Miguel Angel, 
JuanJo, Hector, Vicente, Txetxu i Noe. A més a més volem destacar la gran 
actuació de Guillem Segura, soci del club que actualment corre al Triatló 
Arena d’Alacant i que va aconseguir una segona posició absoluta, i desitjar-li 
també moltíssima sort per als pròxims campionats despanya de triatló sprint 
i aquatlo en categoria elit que disputarà els dies 8 i 9.
El torn de les dones no va arribar fins a les 9.45, que igual que els homes 
farien les diferents sortides segons la seua categoria per afrontar aquesta 
primera distància de natació des de la platja del fortí a la platja fora forat, 
on teníem com a representació del club a Gisela E., Mireia, Gisela S. i Lorena 
que van aconseguir una merescuda tercera posició que les podria fer estar en 
segona divisió la pròxima temporada.
Agrair infinitament als més de 250 voluntaris que van col·laborar 
desinteressadament a què la prova fos un èxit, ja que no es compleixen 
30 edicions ni s’aconsegueix el premi a millor esdeveniment esportiu 
local sense l’ajuda de totes estes persones, gràcies de tot cor.
Per acabar també volem agrair a tots i cada un dels que ens han ajudat a 
poder realitzar aquesta prova i demanar perdo si ens deixem algun nom, ja 
que com es pot veure, hi ha moltes persones darrere de tot això, així que 
una vegada més, gràcies a: Ajuntament de Vinaròs, consell d’esports, turisme, 
brigada municipal, policia local, guàrdia civil, caixa rural Vinaròs, Hoteles 
Mediterráneo, Carnisseria Xarcuteria Miguel Angel, Talleres Merchán e hijos 
SL, ArtClínic, Quiros escola de masatje, Kinesalut, Cicles Fandos, restaurant 
Bergantín, Vins Pomada, Solvi, bar Aperitivos, granja Boverals, fotografia Juan 
Bordes, GEMAVI, Consum, Overstims, Saladero Coarvi, electrodomèstics Job 
2007, fruites Nicolau, Cítrics Roquetes, Paddle Van Vinaròs, Biobikefitting, 
Geodrone, J.Garau Renault Vinaròs-Tortosa, SER Maestrat, TVU, Maestrat TV, 
Setdies, Diariet, Imprenta Castell, Club Nàutic, Club Natació Vinaròs, Unió 
Ciclista Vinaròs, MAIKBIKE, Motoclub Vinaròs.

XXX Triatló de Vinaròs
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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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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
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

4C
OL

OR
S  

96
4 

40
1 9

12



8 juny de 2019

26

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

 

 

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

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

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

 “ S u l a  ” 
 de   Toni Morrison 

Presenta l’obra : Estela Canales                                
 
                                                   

                                                     

   T E R T Ú L I A      S O C I A  L       nº 19 

D I À L E G S  

   Aquest espai de comunicació horitzontal va nàixer com a proposta d’afavorir  

el diàleg igualitari , intercanvi d’anàlisi i  reflexions. 

                                      

        

Què hem  Què hem  
   aprés??  perdut pel  

                                                     camí…? 
 

Quedem el proper dilluns,  
 10 de juny   a  les 19 h  al   

SALÓ D’ACTES de la BIBLIOTECA 
MUNICIPAL VINARÒS    

(c/ Pilar, 26-bis ) 

                     1919 ‐2019   

CENT ANYS  DE LA VAGA 
DE LA CANADENCA    
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Escuela  de Ballet Clásico

Festival de  
Fin de Curso

Valentina Fernández - Tel. 615 314 882

19 de Junio
21.30 h

Auditorio Municipal
Entradas: 3€ 

Aula de Ballet Clásico del CASAL JOVE
con la
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Tauler Municipal

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.

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, una 
plaça ARQUITECTE/A, escala d’Administració Especial, subescala 
Tècnica, classe tècnics Superiors, grup A, subgrup A1 de titulació, 
vacant en la plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs i inclosa en 
l’oferta d’ocupació pública 2016, pel sistema de selecció concurs-
oposició.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 66, de data 
23 de maig de 2019 s’han publicat les bases de la convocatòria, 
aprovades per Resolució de l’Alcaldia-Presidència núm. 
1366/2019, de data 15 de maig de 2019. 

El termini de prestació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils 
comptadors a partir del següent al de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria 
es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província 
de Castelló i en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’ 
Ajuntament. 

El que es fa públic per a general coneixement.

LA REGIDORÍA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALDAD Y DISCAPACIDAD

INFORMA QUE :
EL REPARTO DE LOS TICKETS PARA LA RECOGIDA DE LOS LOTES A LOS 
MAYORES DE 70 AÑOS, QUE EL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS ENTREGA  
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2019 ,SE 
LLLEVARÁ A CABO:

-DEL  LUNES 17 AL VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019
-HORARIO: DE 10 A 13 HORAS
-LUGAR: MERCADO MUNICIPAL

REQUISITOS:
- ESTAR EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE VINARÒS
-TENER CUMPLIDOS LOS 70 AÑOS O CUMPLIRLOS A LO LARGO DEL AÑO 
2019
- IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓN DEL DNI 
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AJUNTAMENT DE VINARÒS -  Recursos Humans

TALLER 
DE FUTUR
La mobilitat de Vinaròs en 2020

16:15 h.

Recepció de participants.

16:30 h.

Primer Plenari. Obertura i introducció al 
Taller de Futur "la mobilitat de  
Vinaròs en 2020".

16:45 h.

Primer Taller de treball.  
Grups funcionals.

17:45 h.

Pausa i cafè.

18:00 h.

Segon Plenari.  
Posada en comú del primer Taller. 

18:30 h.

Segon Taller de treball.  
Grups temàtics.

19:30 h.

Tercer Plenari. Posada en comú del  
segon Taller i debat final. 

20:30 h. 

Cloenda. 

Centre Social de 
la Tercera Edat 

(C/ Pilar, 42) 

13 de juny 2019

Govern
Obert

Durant la jornada s’oferirà, en 
cas de necessitat, un servei de 

custòdia infantil.  

Tauler Municipal

Vinaròs, a 05 de juny de 2019

INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL MARC DEL 
PLA DE REGENERACIÓ URBANA I MOBILITAT SOSTENIBLE DE VINARÒS (PRUMS)

Benvolgut/da, 

Com potser ja coneix, l'Ajuntament de Vinaròs porta un temps elaborant el  Pla de Regeneració Urbana i
Mobilitat  Sostenible del  municipi,  conegut com  PRUMS.  Es tracta d'una eina de gestió municipal  amb

objectius ambiciosos per a millorar, entre altres aspectes, la qualitat de l'espai públic i la mobilitat en el

nostre municipi,  per a avançar cap a una organització més eficient dels diferents mitjans de transport,

fomentant  aquells  més  respectuosos  amb  el  medi  ambient  (caminar,  bicicleta  i  transport  públic)  i

racionalitzant l'ús del transport motoritzat, especialment el cotxe. 

Com no pot ser d'una altra manera, el PRUMS s'ha de redactar recollint l'opinió i el coneixement pràctic que

la ciutadania té de la seua ciutat. Per això tenim el plaer de convidar-los a participar en el Taller de Futur
“La mobilitat de Vinaròs en 2020”, que tindrà lloc  dijous que ve 13 de juny a la vesprada, de 16h15 a
20h30 en el Centre Social de la Tercera Edat (Carrer de la Mare de Déu del Pilar, 42).   

La intensa però dinàmica jornada de treball es desenvoluparà basant-se en una metodologia anomenada

EASW (European Awareness Scenario Workshop - Taller Europeu de Conscienciació), elaborada a través de

diferents  programes  de  la  Direcció  General  XIII  de  la  Unió  Europea  sota  la  iniciativa  Innovació.  El

procediment  de  treball  es  basa  en  formes  de  participació  elaborades  a  partir  d'experiències

desenvolupades  inicialment  en  els  països  nòrdics,  que  s'han  millorat  a  través  del  treball  conjunt

d'experts/es de la majoria dels països europeus. 

L'objectiu serà aconseguir que totes les persones assistents tinguen les mateixes oportunitats d'expressar

les seues idees amb llibertat i en un clima agradable de treball en convivència. 

Es troben convidats una suficient diversitat de col·lectius per a representar la diversitat social i econòmica

de Vinaròs. No obstant això, el nombre de persones assistents es troba limitat per motius metodològics. Per

això, preguem confirmació d'assistència amb les dades de la persona que assistirà per entitat (màxim 2),
bé per telèfon al 964 407700 o per correu electrònic a kparedes@vinaros.es (A/A de Karla Paredes), com
a màxim fins divendres que ve 7 de juny. 

S'acompanya el programa de la jornada, la qual comptarà a més amb servei d'espai infantil (cal indicar en
la inscripció si es necessitarà) i berenar per a compartir.   

També us informem que està operatiu el portal web del PRUMS: http://vinaros.planifica.org/ , en el qual es

podran anar consultant les activitats i novetats que es vagen desenvolupant.

Esperant comptar amb la vostra presència, s'acomiaden cordialment, 

Hugo Romero, Jan Valls, 

Regidor de Govern Obert      Regidor d’Ordenació del Territori

 

 

Paelles per al dia de la Misericòrdia
Del 10 al 14 de juny, a la planta Baixa Ajuntament es 
procedirà a la venda de tickets per a les paelles de la 
Misericordia. El preu d’un ticket és d’ 1€ per dos racions. 
El dia 16 de juny també es podrán adquirir tickets a la 
mateixa ermita.

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, una 
plaça de TÈCNIC DE BIBLIOTECA, escala d’Administració 
Especial, subescala Tècnica, classe tècnics Mitjans, grup 
A, subgrup A2 de titulació, vacant en la plantilla de 
l’Ajuntament de Vinaròs i inclosa en l’oferta d’ocupació 
pública 2016, pel sistema de selecció concurs-oposició.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 69, 
de data 30 de maig de 2019, s’han publicat les bases de 
la convocatòria, aprovades per Resolució de l’Alcaldia-
Presidència núm. 1483/2019, de data 24 de maig de 
2019. 

El termini de prestació de sol·licituds serà de 20 dies 
hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
l’Estat. 

Els successius anuncis relacionats amb aquesta 
convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Castelló i en el Tauler d’Anuncis 
de la Seu Electrònica de l’ Ajuntament. 

El que es fa públic per a general coneixement. 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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c/Socorro, 1 VINARÒS

1º Aniversari de:

Dolores Antolí Allepuz

Que va morir a Vinaròs el dia 
9 de juny de 2018, a l’edat de 94 anys 

D.E.P.

Mare del nostre col·laborador Emili Fonollosa

Fills, néts, germà, nebot i familiars, sempre et 
recordaran amb molta estima



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 
21.05, 21.35, 22.05
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h a 9.00h). 

Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán dispensaciones con 
receta médica y se deberá llamar a la policía local 964 40 77 04

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1115 1121 1135 1144 1154 1206 1225 1230 1233 1238 1243 1247 1251 1253 1256 1300 1305 1311 1314 1318 1321 1323 1331 1339 1346

928 934 948 957 1007 1013 1030 1035 1038 1043 1048 1052 1056 1058 1101 1105 1110 1116 1119 1123 1126 1128 1136 1144 1151

820 826 840 849 859 905 920 925 928 933 938 942 946 948 951 955 1000 1006 1009 1013 1016 1018 1026 1034 1047

630 636 650 659 709 715 730 735 738 743 748 752 756 758 801 805 810 816 819 823 826 828 836 844 857

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

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

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

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

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

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

R: Regional
RE: Regional Exprés

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
2: Circula 6/12/2018.
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El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02 




