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

ACTUALITAT

X.Flores

L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, i la regidora de Política 
Social, Berta Domènech, van visitar dimecres el centre 
de dia per a majors dependents, acompanyats de Cinta 
Pascual, directora general de l'empresa que el gestiona, 
L’Onada Serveis, i l'arquitecte Pep Selgar, per a interessar-
se en l'estat d'execució de l'obra de la residència de la 
tercera edat, que s'aixecarà en els pisos superiors de 
l'edifici -en haver-se construït ja preparat per a això-. 
En aquests moments, segons va informar Pascual, s'ha 
realitzat ja un 25% de l'estructura de la futura residència 
a les instal·lacions de l'empresa de mòduls prefabricats 
de formigó. “Durant les dates nadalenques calculem que 
ja podrà instal·lar-se tota aquesta estructura prefabricada 
i després encara quedarà molt treball per fer, potser el 
més costós, perquè la nostra intenció és minimitzar al 
màxim les molèsties als actuals usuaris del centre de dia”, 
va assenyalar Pascual, que va recordar que quan entre en 
funcionament es crearan més de 70 nous llocs de treball. 
I és que la seva construcció, com va explicar l'arquitecte 
Pep Selgar, està pensada per a minimitzar les molèsties 
als usuaris del centre de dia, i és per això que es va decidir 
realitzar-se a base de mòduls prefabricats, mentre que 
en les tasques més complicades es treballarà els caps de 
setmana. En el projecte ja es va pensar especialment en 
la integració de les noves instal·lacions amb els sistemes 
existents en el centre de dia, com va explicar Selgar. 
Per part seva, l'alcalde, Guillem Alsina, es va referir al llarg 
procés que va suposar arribar fins a la construcció de la 
residència, recordant que el centre de dia va ser una de 

les obres incloses dins del Plan E l’any 2008 per l'equip de 
govern del PSPV i PVI sent Jordi Romeu alcalde, i que en 
la legislatura posterior el PP va adjudicar la seva gestió. 
L'anterior equip de govern -Totes i tots Som Vinaròs, 
PSPV i Compromís- va realitzar les gestions perquè 
la conselleria garantís les places públiques i el 28 de 
gener es va signar l'acta de replanteig, amb un retard de 
tres mesos en faltar el vistiplau de la conselleria en les 
modificacions de projecte –ja que l'anterior era de 2013 
i calia adaptar-lo a la normativa- i un permís d'Adif. Això 
va suposar moltes millores respecte al projecte inicial. 
“L'objectiu és que a mitjans o finals del 2020 ja estigui 
en funcionament, la qual cosa suposarà una important 
millora en la qualitat assistencial no només en el nostre 
municipi, sinó en tota la comarca”, va assenyalar Alsina. 

Places i característiques de l'edifici
Un total de 145 seran les places de residents que 
oferirà. Amb una superfície construïda de 5.406 metres 
quadrats, l'edifici, de tres plantes, tindrà 54 habitacions 
dobles i 37 de simples, banys adaptats, 4 ascensors per a 
74 persones i 4 grans terrasses.
Les emissions de CO2 també disminueixen en un 30% 
respecte al projecte inicial i hi ha canvis en l'enllumenat, 
amb la incorporació d'un grup electrogen, i parallamps 
o la instal·lació d'un sistema de control d'accessos, entre 
altres millores. El pressupost d'execució ha suposat un 
increment per tot això de 100.000 euros, i la inversió total 
serà de 5,3 milions. Amb la residència i el centre de dia, 
Vinaròs tindrà en aquest edifici 225 places per a majors 
dependents.

La residència per a majors ja té el 25% 
de la seva estructura prefabricada feta
Alsina: “L'objectiu és que a mitjans o finals del 2020 ja estigui en funcionament”

El CEIP Sant Sebastià de Vinaròs rebrà obres de millora 
i renovación del seu equipament per un import de 
400.000 euros. L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la 
delegació de competències per a incloure aquestes 
actuacions dins del Pla Edificant. L'alcalde, Guillem Alsina, 
va explicar que es construirà una pista poliesportiva 

nova de 42x32 metres, es canviarà el sentit de les portes 
i es col·locarà paviment de goma en la zona d'educació 
infantil, s'instal·laran quatre fonts i altres millores en 
matèria d'eficiència energètica, com la substitució de les 
lluminàries per led o la instal·lació d'una nova caldera de 
gas natural, entre altres actuacions.

El CEIP Sant Sebastià rebrà una inversió 
de 400.000 euros per a millores
X.Flores

L'arquitecte, Pep Segar, explicant els detalls de l'obra a l'alcalde i regidors
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ACTUALITAT

Redacció

L'alcalde, Guillem Alsina, el regidor d'Urbanisme, 
José Chaler i el primer tinent alcalde i regidor de 
Relacions Institucionals, Marc Albella, s'han reunit 
a València amb el president de la Generalitat, Ximo 
Puig, per traslladar-li les principals reivindicacions 
del municipi, a més de conéixer l'estat dels 
projectes que s'han de desenvolupar a Vinaròs, 
com el segon Centre de Salut i el Pla Edificant. 
Alsina ha destacat que la reunió va ser molt cordial 
i que el president, en tot moment, va atendre les 
demandes que es van traslladar. Els temes dels 
que es va parlar van ser la Sanitat,  per saber en 
quin estat es troben els tràmits del segon Centre 
de Salut, i la reivindicació de la posada en marxa 
d'un centre de diàlisi a l'Hospital Comarcal. En el 
primer cas cal recordar que l'Ajuntament ja ha 
urbanitzat els terrenys per cedir-los a la Generalitat 
perquè inicie la redacció del projecte, mentre que 
en el segon, Puig va assegurar que es farà tot el 
possible per millorar l'atenció als malalts renals de 
la comarca. 
El president Puig també va atendre les demandes 

del segellament de l'abocador, una reivindicació 
històrica del municipi. Segons va assegurar 
els tècnics autonòmics treballen en totes les 
tramitacions pertinents per tal de donar una 
solució i poder executar les feines el més prompte 
possible. D'altra banda, també es va parlar del 
Pla Edificant per a la reforma de l'institut José 
Vilaplana i la construcció del col·legi Jaume I, Alsina 
comentava que “el president Puig ha assegurat que 
els dos projectes es desenvoluparan a Vinaròs tal 
com està previst per eliminar de forma definitiva 
els barracons i oferir uns centres educatius de 
qualitat als alumnes”. 
Durant la trobada també es va parlar de l'excés de 
passatgers que registren els trens regionals entre 
Vinaròs i Castelló els caps de setmana. En aquest 
cas, el president Puig es va comprometre a parlar 
directament amb Renfe per a millorar el servei 
ferroviari i evitar les molèsties que pateixen els 
estudiants quan agafen el tren per tornar cap a la 
universitat. 
Per acabar, l'alcalde Guillem va fer entrega al 
president Puig d'una reproducció de la Carta Pobla 
en motiu del 778 aniversari de la ciutat.

X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una moció 
presentada pel PP de Vinaròs sol·licitant a la 
Generalitat el segellat urgent de l'antic abocador 
municipal. Una actuació que es va anunciar en 
2016 per part del secretari Autonòmic de Medi 
ambient i sostenibilitat, que va assenyalar 
en el seu moment que hi havia un projecte 
ja realitzat i que la inversió seria de 2 milions 
d'euros, però que avui dia segueix en tràmits. 
El PP, a través del seu portaveu, Juan Amat, va 
argumentar en la seva moció que “tres anys 
després del seu anunci encara no s'ha fet res”, 

per la qual cosa exigeixen una actuació “urgent”. 
El regidor socialista de Governació i Recursos 
Humans, Fernando Juan, va lamentar que el 
PP hagués presentat aquesta moció sense 
preguntar a l'equip de govern sobre l'estat d'una 
actuació que segons va dir està molt pròxima. En 
aquest sentit, va informar que a l'abril d'aquest 
any la Conselleria de Medi ambient va rebre del 
Ministeri de Transició Ecològica la conformitat 
per a realitzar aquestes obres de segellat, i 
aquest passat 19 de setembre la Generalitat 
ha obtingut l'autorització de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer al projecte, incloent 
les seves demandes sobre les aigües pluvials, 

i es disposa ja de l'informe de l'advocacia de la 
Generalitat de l'expedient de contractació, per 
la qual cosa la licitació del projecte serà en breu. 
“El treball s'està fent, i amb una simple pregunta 
els hauríem contestat. Tampoc ens agraden 
alguns termes de la moció, però estem fins i tot 
disposats a votar a favor”, va assenyalar Juan.  
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va lamentar 
que l'equip de govern no hagués informat en les 
comissions que s'estaven realitzant aquests tràmits 
en un projecte tan important per al municipi, 
advertint que aquest abocador està molt pròxim 
al pou de la Misericòrdia, que dota d'aigua potable 
al poble.

La residència per a majors ja té el 25% 
de la seva estructura prefabricada feta

L'alcalde es reuneix amb el president Ximo Puig al Palau de la Generalitat
Els representants municipals van traslladar-li les principals reivindicacions de la ciutat en matèria de Sanitat i Educació

L'Ajuntament instarà a la Generalitat a segellar l'antic abocador municipal
L'obra està ja pressupostada i en fase de licitació per part del Consell

X.Flores
El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer i 
l'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, van signar dimarts al saló 
de plens del consistori l'adhesió de la ciutat a la marca turística 
L’Exquisit Mediterrani, creada per a identificar i aglutinar 
l'oferta de turisme gastronòmic de la Comunitat Valenciana 
i impulsar la generació i promoció d'experiències turístiques 
vinculades a la gastronomia mediterrània típicament 
valenciana que responguin a uns paràmetres de qualitat 
determinats. Vinaròs s'incorpora d'aquesta manera al comitè 
assessor d'aquesta marca, juntament amb València i Dénia.  
Aquesta col·laboració es reflectirà també en els 
esdeveniments gastronòmic-turístics que organitzi o 
promogui l'Ajuntament de Vinaròs i que afavoreixin el 
coneixement de la gastronomia pròpia i dels productes 
locals i de qualitat del municipi. L'alcalde, Guillem Alsina, 
va destacar que “el nostre producte estrella, el llagostí 
de Vinaròs mereix estar en aquest programa, i adherir-
nos a ell és un pas més per a potenciar i promocionar 
tota la nostra oferta gastronòmica i esdeveniments 

com el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí”. 
Per part seva, Colomer va reconèixer el treball en matèria 
turística de l'equip de govern de Vinaròs i va recordar que 
a més Vinaròs està adherida a altres programes importants 
com la Destinació Turística Intel·ligent. “La gastronomia 
és un atribut turístic que mou un potent segment de la 
demanda a la recerca de nous estímuls i destinacions 
singulars, autèntics, amb un producte especial, i Vinaròs 
despunta en aquest sentit amb un potencial immens de cara 
a conrear aquest tipus de públic nacional i internacional. 
Cal parar atenció a aquesta tendència treballant en 
aliances com la que avui signem, que incideixi a treballar 
en una destinació gastro-turística potent”, va assenyalar.  
En aquest sentit, va subratllar el conjunt d'esdeveniments 
gastronòmics que Vinaròs ofereix durant tot l'any. “És molt 
important posicionar-nos en aquesta matèria i promocionar-
la en fires nacionals i internacionals”, va apuntar.
El secretari autonòmic també va signar al llibre de visites de 
l’Ajuntament.

Vinaròs signa la seva adhesió a la marca 'L’Exquisit Mediterrani'
i serà una de les tres ciutats del comité assessor

Colomer va estar dimarts a Vinaròs
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X.Flores
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat 
amb el suport de tots els grups i 
l'abstenció del PP, una moció de 
‘Fridays for future’ Vinaròs i Apnal 
Ecologistes en Acció de Declaració 
d'Emergència Climàtica que 
contempla accions a realitzar a la 
ciutat. L'Ajuntament de Vinaròs es 
compromet d'aquesta manera a 
establir els compromisos polítics, 
normatives i recursos necessaris per a 
garantir reduccions de gasos d'efecte 
d'hivernacle per a arribar al balanç 
net zero no més tard de 2040 i si pot 
ser abans de 2035, així com detenir la 
pèrdua de la biodiversitat i restaurar 
els ecosistemes com a única resposta 
possible per a evitar un col·lapse 
de tots els sistemes naturals, inclòs 
l'humà. “Declarar l'emergència 
climàtica requereix assumir el 
compliment de compromisos 
polítics reals i vinculants, molt més 
ambiciosos que els actuals, amb la 
consegüent assignació de recursos 
per a fer front a aquesta crisi. Un full 
de ruta vinculant capaç de garantir 
les reduccions de gasos d'efecte 
d'hivernacle anuals necessàries, 
abandonar els combustibles fòssils, 
apostar per una energia 100% 
renovable i reduir a zero les emissions 
netes de carboni al més aviat possible, 
de manera urgent i prioritària, en 
línia amb les indicacions de l'informe 
de l'IPCC per a limitar l'augment 
de les temperatures globals a 
1,5 °C. Un estat d'emergència 

implica redirigir tots els recursos 
disponibles dels Ajuntaments per 
a afrontar la crisi climàtica amb els 
problemes associats que comporta. 
La declaració d'emergència climàtica 
suposa iniciar un procés d'educació, 
formació i conscienciació a tota 
la població sobre la veritat de la 
crisi ecològica i l'enorme canvi 
necessari frenar l'emergència. 

Els compromisos
L'Ajuntament es compromet a iniciar 
aquest procés de transformació 
social i assegurar la plena consecució 
d'objectius així com establir els 
compromisos polítics, normatives 
i recursos necessaris per a garantir 
reduccions de gasos d'efecte 
d'hivernacle per a arribar al balanç 
net zero no més tard de 2040 i si pot 
ser abans de 2035, així com detenir la 
pèrdua de la biodiversitat i restaurar 
els ecosistemes com a única resposta 
possible per a evitar un col·lapse 
de tots els sistemes naturals, inclòs 
l'humà. En segon lloc, a abandonar 
els combustibles fòssils, apostant 
per una energia 100% renovable 
de manera urgent i prioritària. 
Per a això els governs municipals 
han d'analitzar com aconseguir 
aquest objectiu i proposar els plans 
d'actuació necessaris, entre altres, 
frenar noves infraestructures fòssils, 
aconseguir el ple autoconsum elèctric 
100% renovables i una mobilitat 
sostenible al més aviat possible, crear 
espais per als vianants, fomentar la 

bicicleta i altres mitjans de transport 
no contaminants, reduir la demanda 
d'energia fins a consums sostenibles, 
promoure l'augment de l'eficiència 
energètica i de les instal·lacions 
renovables, crear espais educatius 
i la informació a la població sobre 
l'emergència climàtica, aconseguir 
una política de residu 0, …, evitar 
els bancs amb els quals treballa el 
municipi que financin projectes 
basats en combustibles fòssils, donar 
suport a la gestió dels comunals 
enfocada a la recuperació de la terra 
fèrtil i el fre de l'erosió. La recuperació 
dels aqüífers, la recuperació de 
les pastures a través de la gestió 
intel·ligent del territori, determinar 
suports i beneficis fiscals per a 
l'Espanya buidada que desenvolupa 
funcions claus de mitigació del 
canvi climàtic i abordar projectes de 
regeneració rural, ecològica i humana.  

Entre altres coses, el consistori 
també es compromet a avançar 
en una economia local i de 
proximitat, que impulsi la sobirania 
alimentària, silvicultura, agricultura i 
ramaderia ecològica i de proximitat, 
aconseguint al més aviat possible el 
ple subministrament agroecològic en 
els serveis de restauració municipals i 
estenent-los a la resta de la població.  
El PP de Vinaròs es va abstenir, 
apuntant l'edil Lluis Gandia, que 
“hi ha moltes mesures en aquesta 
declaració que estem convençuts 
que no es podran adoptar per part 
d'aquest equip de govern i unes 
altres que són incompatibles amb 
la seva política, però per a vostès és 
molt fàcil donar suport a la moció 
i després oblidar-se. En un any els 
recordarem tot el que d'aquesta 
moció han posat en práctica i tot el 
que no”.

Vinaròs aprova la declaració d'emergència climàtica 

L'alcalde Guillem Alsina, amb els 
regidors d'Urbanisme, Jose Chaler 
i el primer tinent alcalde i regidor 
de Relacions Institucionals, Marc 
Albella, continuen amb la ronda de 
trobades amb les administracions. 
Dilluns passat es van reunir amb 
el president de la Diputació de 
Castelló, José Martí, per a traslladar 
les principals reivindicacions del 
municipi.
Alsina ha explicat que sobretot 
s'ha demanat la protecció de les 
pintures d'arquitectura fingida de 
la façana de l'església arxiprestal. El 
president Martí assegurava que el 
Departament de Cultura i Patrimoni 
ja treballa en la valoració de l'estat 

de conservació de les pintures, 
per aplicar els tractaments que 
consideren més adequats per a la 
seua preservació.
D'altra banda, durant la reunió també 
es va parlar del futur de l'antiga 
N-340 un cop es faça la reversió 
definitiva a l'Ajuntament. En aquest cas, 
Alsina ha detallat que "sobretot s'ha 
demanat la col·laboració del Govern 
Provincial per garantir el manteniment 
de la via, perquè recordem que Vinaròs 
ha d'assumir un tram molt extens, fet 
que suposarà una gran despesa per a 
les arques municipals".
En aquest sentit, l'alcalde ha explicat 
que la setmana vinent vindrà fins 
a Vinaròs el diputat provincial de 

Carreteres, Santi Pérez, per veure l'estat 
de l'antiga N-340 i realitzar una primera 
reunió per obrir vies de col·laboració, 
entre l'Ajuntament i la Diputació, per 
garantir entre les dues administracions 
el manteniment de la carretera.
Per acabar, Alsina agraïa l'atenció 

del president Martí, que al llarg de la 
reunió es va mostrar molt interessat 
en les reivindicacions i a més va 
assegurar que des del Govern 
Provincial faran tot el possible 
atendre les demandes.

L'alcalde demana a la Diputació la col·laboració en la protecció de les 
arquitectures fingides de l’Arxiprestal i en el manteniment de l'antiga N-340

Redacció
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X.Flores
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per 
unanimitat personar-se en el procediment judicial 
-actualment en fase d'instrucció- contra l’exregidor 
de Compromís i responsable de l'àrea d'Agricultura 
i Medi ambient en la passada legislatura, Jordi 
Moliner, acusat d'haver realitzat 51 reintegraments 
del compte del Consell Local Agrari per un 
import total de 9.260 euros sense justificar.  
El PP de Vinaròs va presentar en el ple 
ordinari de setembre aquesta moció en la 
qual instava al consistori que acordés el seu 
personament al procediment judicial en aquesta 
presumpta apropiació de diners públics, 
“en ser l'Ajuntament el principal damnificat”.  
El portaveu del PP de Vinaròs, Juan Amat, va 
argumentar la urgència de la moció. “Estem davant 
un cas de corrupció a l'Ajuntament de Vinaròs, i 
tenint coneixement d'ell abans de les eleccions 
municipals l'actual alcalde, llavors primer tinent 
d'alcalde, no es va dir res fins l'endemà passat dels 
comicis, permetent que els vinarossencs votessin 
sense saber-ho. És inaudit que l'Ajuntament, que 
quan hi ha un acte de vandalisme es persona 
en els procediments, no ho hagi fet encara en 
un tema en el qual s'ha ficat mà en la caixa. 
Resulta molt difícil d'explicar”, va indicar Amat. 
Per part de Compromís, la regidora Paula Cerdà va 
assenyalar que estaven a favor que l'Ajuntament es 
personés en la causa apuntant que “volem màxima 

transparència” i aclarint que el col·lectiu municipal 
de Compromís “no sabia res del que feia l’exregidor 
del partit i quan es va assabentar va ser destituït 
de tots els càrrecs del partit immediatament i 
se li va exigir que renunciés a l'acta de regidor”. 
D'altra banda, Emmanuel Herrera, de 
Ciudadanos va dir que “donem suport a la 
proposta del PP perquè amb els diners cal ser 
absolutament escrupolós i l'Ajuntament ha 
d'estar implicat en esclarir els fets i personar-se”.  
Quant al PVI, Maria Dolores Miralles també es 
va mostrar d'acord que l'Ajuntament havia de 
personar-se en el procediment. “Per a mi ha estat una 
sorpresa que no ho hagi fet encara, perquè estem 
parlant de fons públics de tots els vinarossencs”. 

L'alcalde, Guillem Alsina, va tancar les intervencions 
i va assegurar que “no va haver-hi ocultació dels 
fets”, sinó que “vam fer prevaler la presumpció 
d'innocència, perquè quan se li va sol·licitar que 
aportés les factures del compte, ens va dir que 
les despeses estaven justificades i que aportaría 
els justificants. I tan aviat es va demostrar que 
Moliner realment ho va fer al no aportar-les, 
l'Ajuntament va presentar immediatament la 
denúncia pertinent. En tot moment s'ha actuat de 
bona fe en aquest tema. Moliner ha retornat ja tots 
els diners, però se li han obert diligències i serà la 
justícia la que dictamini sobre el cas. Però si volen 
que l'Ajuntament es personi en la causa, ho farem, 
votarem a favor de la proposta".

X.Flores
L'Ajuntament de Vinaròs, com a consistori 
que forma part de la xarxa de municipis 
Xarxa Salut, ha aprovat per unanimitat 
la seva adhesió a l'IV Pla de Salut 2016-
2020 de la Comunitat Valenciana, que 
persegueix millorar el nivell de salut 
i reduir les desigualtats en salut de 
la nostra societat, amb actuacions 
concretes des de l'administració i 
comptant amb la participació ciutadana.  
El Pla s'articula al voltant de cinc línies 
estratègiques: la innovació i reorientació 
del sistema sanitari i la seva orientació 
cap a la cronicitat, la reducció de les 
desigualtats en salut, l'atenció de la 
salut en totes les etapes i en tots els 
entorns de vida. Posa especial èmfasi a 
potenciar aquells recursos comunitaris 
que generen salut i tenen entre els seus 
valors i principis fonamentals l'equitat, la 
coordinació i la participació ciutadana.  
Les actuacions en l'àmbit local se 
centraran en accions formatives i de 
capacitació dels membres del grup 
impulsor del projecte i l'anàlisi de la 
situació en salut del municipi dels 
projectes orientats a promoure la salut 
en les diferents edats i en els diferents 
entorns de vida de les persones de 
l'àmbit municipal.

Vinaròs aprova la declaració d'emergència climàtica L'Ajuntament es personarà en el judici contra l’exregidor Jordi Moliner
La moció, presentada pel PP de Vinaròs, va ser aprovada per unanimitat
Moliner ha retornat els 9.260 euros que presumptament va extreure d'un compte del Consell Local Agrari sense justificar

Vinaròs aprova 
la seva adhesió 
al Pla de Salut

Redacció
El Govern Municipal ha nomenat a Mercedes Rodríguez 
com directora del Setmanari Vinaròs, El Diariet, amb el 
consens de tots els partits polítics amb representació a 
l'Ajuntament. Amb aquesta decisió la publicació, que 
data de 1957, iniciarà una nova etapa, sempre amb la 
voluntat d'informar a la ciutadania.
Rodríguez és llicenciada en Filologia Hispànica per la 
Universitat de Barcelona i també en Logopèdia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Al llarg de la seva 
trajectòria professional ha format part en les publicacions 
de la Nova Enciclopèdia Temàtica Planeta i ha sigut 
professora de Llengua i Literatura Castellana a l'institut 
Leopoldo Querol, a més de sostsdirectora i directora del 
mateix centre educatiu.
L'alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que "la decisió 
d'escollir a Rodríguez s'ha fet tenint en compte la seva 
trajectòria professional, considerant que serà una 
persona més que capacitada per poder exercir aquesta 
tasca". D'altra banda, ha agraït a totes les forces polítiques 
la seua col·laboració a l'hora de prendre aquesta decisió, 
que s'ha aprovat amb el consens i la participació de tots 
els representants al Consistori.

Mercedes Rodríguez serà la nova directora 
del Setmanari Vinaròs, 'El Diariet'

La decisió s'ha pres de forma unànime amb el consens de totes les forces polítiques i quedarà 
ratificada en el ple ordinari d'octubre
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Amb l'inici del curs escolar iniciat, 
aquesta setmana la regidora de 
Compromís, Paula Cerdà, va fer 
entrega del lot que des del partit 
es va recollir a principi de mes 
gràcies a la campanya iniciada per 
aquest col·lectiu local anomenada 
"Tornada a escola solidària". 
Enguany, l'assemblea del partit 
va decidir que els receptors foren 
l'AMPA del C.E.E. Baix Maestrat 
de Vinaròs, la qual ha mostrat 
el seu agraïment i satisfacció 
tant per la donació com per les 
mostres de participació ciutadana 
obtingudes.
L'objectiu d'aquesta activitat 
va ser promoure la participació 
ciutadana i la solidaritat respecte 
aquelles famílies que tenen 

dificultats econòmiques i que la 
tornada a l'escola suposa una gran 
despesa encara.
Per aquests motius, la prioritat 
de la campanya ha estat recollir 
material bàsic que utilitzen els 
nens directament; material escolar 
de papereria i material d'higiene 
personal (perquè el treball que es 
fa a les escoles va més enllà dels 
coneixements).
“Des de Compromís per Vinaròs 
tenim clar que encara queda molt 
per fer amb el propòsit de reduir 
les dificultats econòmiques que té 
part de la societat a dia d'avui. Per 
això, continuarem desenvolupant 
activitats amb les quals millorar la 
vida de totes i tots els vinarossencs”, 
han conclòs des del partit.

El dimarts 1 d’octubre ha tingut lloc a la seu del 
carrer pont número 4, una reunió de treball on 
han participat la diputada al congres dels diputats 
i candidata per Castelló a les properes eleccions 
del 10N, Marisa Saavedra, la diputada a les corts 
valencianes Irene Gómez, així com diferents 
membres de Totes i Tots Som Vinaròs i Podem 
Benicarló, aquesta taula ha contat també amb 
la participació de l’associació de malalts renals 
APFERCOM.
En la taula de treball s’han ficat de rellevància totes 
les problemàtiques que existeixen al departament 
de salut, sobretot mancances centrades a l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs. La falta de personal en quasi 

totes les àrees del departament, la falta d’ordenació 
estructural del personal així com deficiències 
en el manteniment. La falta d’implementació 
d’un únic sistema operatiu de gestió informàtica 
d’expedients sanitaris a tot el departament en 
coordinació amb la resta de departament... entre 
altres necessitats.
També s’ha comentat per part d’APFERCOM, el 
precari servei que es presta als prop de 100 malalts 
d’aquesta patologia que hi ha al Baix Maestrat i els 
Ports. S’ha fet èmfasi en la privatització d’aquest 
servei, les males condicions en que sot atesos, 
així com posant de rellevància de la necessitat 
d’una consulta i servei de nefrologia permanent a 

l’hospital comarcal.              
Altres assumptes que s’han tractat han sigut el 
segon centre de salut de Vinaròs o la possibilitat 
d’ampliar la cartera de serveis que es presten al 
departament de salut de Vinaròs. 
Per part de tots els presents s’ha coincidit en 
estudiar la possibilitat de sol·licitar el canvi de 
categoria de hospital comarcal a hospital general. 
La població i el territori d’abast de l’hospital de 
Vinaròs, l’increment de pacients en època estival 
així com la cartera de serveis que ja disposa 
l’hospital, serien motius suficients per a estudiar 
aquesta possibilitat que resoldria molts dels 
problemes que té l’hospital comarcal de Vinaròs.

Compromís per  Vinaròs entrega el lot de material escolar 
al Col·legi d'Educació Especial Baix Maestrat

Totes i Tots Som Vinaròs i Unides Podem fan front comú 
per les necessitats sanitàries de l'àrea de salut del Baix Maestrat

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
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clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

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

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 

Redacció

Redacció
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El portavoz adjunto del Partido 
Popular en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
solicitado al Ministerio de 
Fomento y RENFE "que pongan 
solución a los continuos 
problemas de masificación que 
padecen de forma continua en fin 
de semana los trenes Regionales 
entre Vinaròs y Castellón y 
que ocasionan situaciones 
tercermundistas".
Gandía, que criticó que a pesar 

de triplicarse las frecuencias “el 
actual gobierno socialista ha sido 
incapaz de lograr que los trenes 
lleguen puntuales y además 
seguimos viendo imágenes de 
hacinamiento sin que veamos 
reacción por parte del Ministerio 
o RENFE".
Por todo ello el portavoz popular 
ha señalado que "vamos a estar 
encima de este tema para que se 
ofrezcan soluciones y no parches 
electoralistas”.

Redacció
El portaveu de Ciutadans (Cs)  a l'Ajuntament 
de  Vinaròs,  Manuel  Herrera,  ha lamentat "el 
retard en l'adjudicació del servei d'hemodiàlisi 
per a l'Hospital Comarcal" i, en aquest sentit, ha 
titllat "d'abandó" la situació dels malalts renals de 
la zona nord de la província. "El maltractament 
al qual estan sent sotmesos per part de la 
Conselleria de Sanitat ens porta a pensar que hi 
ha discriminacions entre ciutadans de Castelló 
el que ens sembla vergonyós i decebedor", ha 
assenyalat Herrera, qui ha informat que "ja 
li hem traslladat aquesta situació als nostres 
companys del grup parlamentari de Ciutadans 
perquè defensen aquesta reivindicació davant 
el Botànic".
En aquest sentit, el regidor ha assegurat que "fins 

i tot havent intervingut el Síndic de Greuges, la 
situació continua igual o pitjor i la Generalitat fa 
cas omís al Defensor del Poble Valencià el que 
ha portat, segons han anunciat els membres de 
l'Associació de Familiars de Malalts Renals de les 
Comarques del Nord de Castelló (Apfercom), 
a plantejar-se denunciar al Consell". "Des 
de  Cs  esperem que la reunió entre l'alcalde, 
Guillem Alsina, i el  President, Ximo Puig, haja 
donat els seus fruits i no es quede en una 
simple foto més per al record", ha manifestat el 
portaveu. 
Finalment, Herrera ha volgut destacar que 
"aquest no és l'únic problema d'un centre que 
ve patint falta de personal o llistes d'espera 
interminables davant el silenci còmplice del 
bipartit i la indignació dels veïns".

El PP pide al Ministerio de Fomento y RENFE 
“soluciones ante las graves carencias de los trenes Regionales”

Cs de Vinaròs lamenta "l'abandó de la Conselleria" als malalts renals
· El portaveu, Manuel Herrera, destaca "altres problemes com les llistes d'espera o la falta de personal a l'Hospital Comarcal de Vinaròs"

Redacción

Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social 2020-2023
L'Ajuntament de Vinaròs, desde la regidoria de 
Politica Social i Joventut, està últimant el “Pla Local 
d'Inclusió i Cohesió Social 2020-2023”, en el qual 
van participar, durant la primera fase de recollida 
de propostes en novembre del 2018, moltes 
organitzacions no gubernamentals i associacions 
de la nostra ciutat; les quals van ser convidades 
a un altre taller de treball i reflexió sobre aquest 
mateix Pla.

En aquesta última sessió, impartida l'1 d'Octubre, 
per l'empresa Creas I+D junt amb el coordinador 
tècnic i, assistida per la mediadora intercultural 
i l'agent d'igualtat, fou preparada per conèixer i 

profunditzar en una manera de treballar coordinada 
i planificada, on preval l'unió de sinergies per un 
bé comú: que tots els agents socials treballen junts 
per un Vinaròs més inclusiu i més huma.

L'objectiu específic d'aquesta sessió fou concretar 
les mesures contemplades en el Pla, així com la 
creació del Consell Loca d'Inclusió i Cohesió Social, 
el qual serà l'òrgan encarregat del seguiment i 
evaluació del Pla durant els anys que estigui en 
vigor. Dit consell el formaràn agents del tercer 
secotr, sindicats i professionals, entre altres.

La dinàmica que es va seguir una presentació y 

exposició del DAFO obtingut de les dades oficials 
i de la informació facilitada per exprets i equip 
tècnic, per poder després fer uns grups de treball 
que tenien la finalitat de debatre sobre allò exposat 
i proposar prioritats i/o noves aportacions.

El Pla Local d'Inclusió Social i Cohesió Social té 
previst la seua aprobació abans de finalitzar el 2019, 
el qual estarà financiat per la Generalitat, el Fondo 
Social Europeu i el propi Ajuntament de Vinaròs; 
tot això, amb la finalitat de potenciar un Vinaròs 
preocupat per les persones amb vulnerabilitat 
social i donar pas a un sistema de dret subjectius, 
on cada persona importa.

La concejalía de Promoción de la Ciudad e Interés Turístico con la colaboración 
de la concejalía de Obras y Servicios ha iniciado la construcción de una nueva 
rampa de acceso a la playa del Clot, en la costa turística sur, con el objetivo de 
mejorar la accesibilidad.
La obra se ha iniciado una vez concluida la temporada alta turística y se está 
realizando en la parte norte de la playa. La inversión será de aproximadamente 
55.000 euros, financiada gracias a una subvención de Turismo Comunidad 
Valenciana y una aportación del Ayuntamiento. Concluirán antes de fin del mes 
de noviembre.

Se inicia la construcción de una rampa accesible en la playa del Clot
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Creu Roja Vinaròs

"En la secció juvenil de Creu Roja, 
trobem Creu Roja Joventut, on hi 
ha gran quantitat de programes i 
projectes establits per a tothom. 
El projecte PINEO, és un espai 
de participació infantil i juvenil, 
en el qual mitjançant l'oci i el 
temps lliure, s'educa en els valors 
propis de la institució a nens, 
nenes i jóvens a partir de 8 anys, 
distribuïts per grups d'edat.

Aquest dissabte dia 5 d'octubre, 
se celebra la primera activitat 
al centre de la ciutat. Un dels 
objectius, es conscienciar i donar 
a conéixer el dret de l'oci per a 
tots els nens i nenes, tot i que, 
els servirà per a desconnectar de 
la vida rutinària. A més, sovint es 

desenvolupen tallers a la mateixa 
seu de la institució, i a col·legis 
públics, alguns programes 
específics que cal intervenir.

Creu Roja, és una institució 
sense ànim de lucre, aquesta 
activitat de CRJ serà portada a 
terme a través de voluntariat, 
on es faran diferents proves i 
activitats amb alguns temes com: 
medi ambient, educació per a la 
salut, la discriminació, la igualtat 
de gènere i dinàmiques molt 
divertides, ja que, totes aquestes 
activitats es faran d'una manera 
activa. Us esperem a la plaça 
parroquial de les 11 h a les 13 h 
o a la vesprada entre les 18 h i 
20 h. Finalment es repartirà un 
diploma per a totes les persones 
participants".

@lataperiadelaermita@lataperiaermitavinaros

¡Vive la Ermita en Octubre!

(*)Pide tu tarjeta/ticket por almuerzos, comidas y cenas superiores a 6,50€ p/p y entra en el Sorteo que se realizará cada primer sábado de 
mes a mediodía en La Tapería de L’Ermita. Serán válidos todos los tickets de almuerzos, comidas y cenas superiores a 6,50€ p/persona 

consumidos dentro del mes en vigor.

Comer en la Ermita*¡tiene premio!
*en la Ermita
¡tiene premio!

Puedes ganar

300€

Almorzar
Comer Cenar €14 Menú diario

de lunes a viernes mediodía 
Ensalada

Primer plato + Segundo plato
Postre + bebida + café

 638 820 851 

Creu Roja Vinaròs

X.Flores
Vinaròs va acollir dimarts durant tot el matí a 
la plaça Parroquial un seguit d’activitats per 
conmemorar el Dia Internacional de les persones 
majors. Una jornada en la en diferents haimes es 
van preparar jocs tradicionals i manualitats en 

els que van participar  usuaris del Club de la Vida 
i alumnes de diferents centres educatius de la 
localitat. La jornada va concloure passades les 
12 del matí, després de proceder-se a la lectura  
d’un manifest destacant especialment el paper 
important que tenen les persones majors a la 

societat, la importància de la conscienciació en 
les vivències intergeneracionals com aquesta i de 
la colaboración d eles administracions i entitats 
publiques per part de diferents xiquets i persones 
majors i també de la regidora de Política Social, 
Berta Domènech.

Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors
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Dissabte 27 el Centre de Ioga, Pilates, Fitness & Styles, Karuna, va inaugurar a Vinaròs amb molta visita de amics i clients.

El dissabte 28 setembre, la comparsa Va Que Xuta va celebrar una de les seues boníssimes paelles. Menuts i grans van gaudir 
d’un dia d’esplai i germanor

Juan Luis Hens encontró 
la rovellonera

Vinaròs omple els carrers per l’emergència climàtica

Fridays for Future Vinaròs i Apnal Ecologistes 
en Acció van protagonitzar divendres 27 de 
setembre una gran manifestació a Vinaròs, 
igual com es va secundar arreu del món, 
contra la crisi climàtica, amb participació 
d’una gran quantitat de veïns. 
Van ser centenars les persones que van cridar 
a Vinaròs juntes per la justícia climàtica, 
un futur verd i un planeta habitable per a 
totes i tots, demanant als governants que 
prenguen mesures immediates. .
L'Associació Cultural Ball de Dimonis va 
participar amb el Drac Soterranyes amb una 
gran bossa penjada a cadascun dels seus tres 
caps i amb missatges activistas.
També la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs 
va ajudar a crear un gran ambient.

X.Flores/E.Fonollosa
Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors
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L'Ajuntament de Vinaròs ha commemorat, 
dins dels actes de la Carta de Població, el 
90 aniversari de la inauguració del mercat 
municipal, situat en la plaça de Sant Agustín. 
Les activitats es van centralitzar divendres 27 a la 
nit amb la inauguració de forma oficial per part 

de la reina de festes Carmen Espuny, l'alcalde 
Guillem Alsina i la regidora de Cultura Anna Fibla 
d'una exposició, en la qual a través de deu panells 
s'explica la seva història. Seguidament es va 
oferir una conferència a càrrec de la historiadora 
Conxita Solans Roda, que precisament és néta del 

constructor -Manuel Roda Giner- d'aquest mercat 
que va ser inaugurat durant les festes de Sant Joan 
del 1929.
A continuació hi va haver un concert de The Red 
Velvets.

Dissabte també va haver-
hi un intercanvi dels  
“Dolçainers i tabaleters” 
de la Colla de Nanos i 
Gegants amb els seus 
homòlegs de Moixent, 
amb qui van realitzar una 
cercavila que va culminar 
amb una actuación al pati 
del mercat.

X.Flores/Fotos:E.Fonollosa
El 75è aniversari dels Nanos i Gegants de Vinaròs ha motivat una exposició fotogràfica a l’Auditori Municipal, que va ser inaugurada el dissabte per l’alcalde, 
Guillem Alsina, la regidora de Cultura, Anna Fibla, el cap de colla, Jordi Beltrán i la cort d’honor de les festes. La mostra, com va explicar Beltrán en la inauguració 
està dedicada a repassar tota la història dels nanos i gegants de la nostra ciutat. “Una recopilació que comença l’any 1944 amb el primer programa de festes i la 
primera foto que hi ha dels nanos i gegants”, va assenyalar. La exposició estarà oberta al públic fins al 13 d’octubre.

Vinaròs celebra els 90 anys del mercat municipal

Exposició dels 75 anys dels nanos i gegants

Intercanvi de dolçainers i tabaleters

E.Fonollosa

E.Fonollosa
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La VII “trobada de danses 
infantils” va comptar amb 
la participació de les 
poblacions de Alcalà de 
Xivert, Sant Mateu, Càlig i 
Vinaròs.

VII Trobada de Danses infantils

XX Trobada de Puntaires 
E.Fonollosa

La XX “trobada de 
puntaires” va tindre 
lloc diumenge 29 de 
setembre al pavelló 
poliesportiu municipal, 
amb presencia de 32 
poblacions valencianes, 
catalanes i aragoneses 
i al voltant de 300 
aficionats i aficionades.  
Durant la trobada es va 
comptar amb l’actuació 
de Les Camaraes.
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El monumental pastís del 778 aniversari  de 
la Carta de Poblament de Vinaròs estava 
enguany dedicat als 90 anys del mercat 
municipal i el 75 aniversari dels nanos 
i gegants. El pastís, com sempre, va ser 
elaborat per l’Associació de Pastissers de 
la localitat. El repartiment entre el públic 
assistent va posar fi a una jornada central 
de celebración multitudinària.

El Grup Folklòric Les Camaraes, que ja havien actuat al matí a la trobada de puntaires, ho van tornar a fer a les 20.30 hores del dia 29 de setembre a la plaça 
Parroquial, posant el punt més tradicional i popular de la jornada festiva. La seua actuació va concloure amb la participació de tot aquell que va voler, i diversos 
regidors del consistori van atrevir-se a ballar alguna peça.

El pastís del 778 aniversari

Actuació de Les Camaraes

X.Flores

X.Flores
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Les feines de restauració de la Capella de Santa Victòria 
avancen a bon ritme i han tret a la llum importants descobertes 
que posen en valor aquest patrimoni cultural. En concret 
s'han trobat a la façana pintures d'arquitectura fingida, iguals 
que les trobades a l'església arxiprestal. Segons les primeres 
valoracions estan datades del segle XVIII i la seua preservació 
s'ha inclòs dintre del projecte de restauració.
El regidor d'Urbanisme, José Chaler, ha destacat que "la 
conservació de les serigrafies és molt important perquè 
la capella de Santa Victòria està catalogada com a Bé de 
Rellevància Local, per tant cal garantir la conservació de 
tots els elements patrimonials de l'edifici". En aquest cas es 
recuperaran les pintures amb el color original de l'època, a més 
d'aplicar tractaments per evitar l'aparició de fongs i humitats. 
D'altra banda, Chaler recordava que el projecte compta amb 
un pressupost de 208.696€ cofinançat per la Generalitat 
Valenciana, a través del fons FEDER amb la quantitat de 86.000€, 
la Diputació de Castelló amb 4.311€ i el mateix Ajuntament de 
Vinaròs amb una inversió feta amb recursos propis de 118.146€.
Pel que fa a la resta de les feines de conservació consisteixen 
en el sanejament de l'interior de la capella i restaurar les 
pintures datades del segle XIX, a més de escometre tasques 
de manteniment de l'edifici per eliminar les filtracions d'aigua 
i les humitats. D'altra banda, també s'eliminaran els elements 
no són propis de l'edifici com el paviment de fusta o el cablejat 
obsolet.

Les obres de restauració de la capella de Santa Victòria descobreixen 
a la façana arquitectures fingides com les de l'Arxiprestal

    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 , 18 de octubre ,17h.30’ 
BIBLIOTECA MUNICIPAL Planta 2na.   C/ Pilar , 26    Vinaròs    
“El  curioso  incidente del perro a    
          medianoche   ”      de   Mark Haddon 
         Presenta l’obra : Verónica Ferràs                              

                                   
 
 “Una eixes novelꞏles que no s'assemblen a cap altra” 

“Christopher , amb 
un trastorn de 
l’espectre autiste, 
coneix les capitals 
de tots els països del 
món, pot explicar la 
teoria de la relativitat 
i recitar els nombres 
primers fins al 7.507, 
però li costa 
relacionar-se amb 
altres éssers 
humans. Li agraden 
les llistes, els 
esquemes i la veritat, 
però odia el groc, el 
marró i el contacte 
físic...”.

Les arquitectures fingides han quedat al descobert i estan en procès de restauració Les feines de rehabilitació de la capella continuen 
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Dins la XVI Campanya de concerts d’Intercanvis Musicals, l’auditori 
municipal de Vinaròs va acollir el passat dissabte 28 de setembre un 
concert de la Coral Sant Marc de Xert i l’Orfeó Vinarossenc.

ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I

Acaba de sortir un llibre que es una joia per entendre 
lo que passa al Principat de Catalunya, el llibre 
analitzant la situació des d’una óptica totalment 
pacifista i no violenta ens introdueix a la lluita d’un 
poble per fer conèixer la seva realitat.   Des de les 
protestes sobre el canvi climàtic i els drets dels 
immigrants fins a Ocupa Wall Street, la Primavera 
Àrab i el BlackLivesMatter, una nova generació 
està desencadenant accions d’estratègia no-
violenta per influir en el debat públic i forçar 
el canvi polític. Quan els moviments en massa 
apareixen a la pantalla dels nostres televisors, els 
mitjans s’entesten a definir-los com a espontanis 
i imprevisibles. En aquest llibre, però, Mark Engler 
i Paul Engler analitzen l’art que s’amaga darrere 
d’aquests esclats de protesta i examinen els 
principis bàsics que s’han utilitzat per provocar i 
guiar els moments transformadors.
Amb idees incisives d’activistes contemporanis, 
així com amb noves revelacions sobre l’activitat 
de figures revolucionàries com Mohandas 
Gandhi, Martin Luther King, Gene Sharp i Frances 
Fox Piven, els germans Engler demostren que les 
persones amb pocs recursos i poca influència 
convencional són les que organitzen les 
convulsions que estan transformant la política 
contemporània.
Manual de desobediència civil demostra que la no-
violència es pot utilitzar com a mètode de conflicte 
polític, disrupció i escalada, i argumenta que si els 
esclats de rebel·lió sempre ens agafen per sorpresa, 

deixem passar l’oportunitat de comprendre un 
fenomen crucial, i també d’aprofitar el seu poder 
per crear un canvi que dure.
  Consell per a l’independentista de carrer que 
es du la mà a la cartera quan sent a parlar 
de  momentums  i  tsunamis: llegiu Gene Sharp. 
Si no, llegiu el  Manual de desobediència 
civil  (acabat de traduir i publicar per  Saldonar), 
de  Paul  Engler  i  Mark  Engler, es un dels llibres 
mes venuts i de més amplia difussió  el 2019 i  és 
una síntesi estructurada i més divulgativa, alhora 
que una defensa enardida de la no violencia.  Al 
cap d’unes hores, entendreu per què els nostres 
polítics, tant els independentistes com el 
processistes, parlen com parlen. Comprendre 
finalment  la retòrica confusa produeix un efecte 
estrany: la fe que les entitats i els partits tinguin 
un pla concret per aconseguir la independència 
de Catalunya o que aquest pla hagi de reeixir no 
augmenta ni disminueix, però poder llegir entre 
línies alleuja l’esperit. De cop i volta, us sentireu 
capaços d’acabar les frases de  Roger  Torrent  o 
escriure els discursos d’Elisenda Paluzie. Un 
exemple no necessàriament a l’atzar de la 
concordança entre les recomanacions teòriques 
dels autors. Els autors es basen en l’estudi meticulós 
de Ghandi, Luther King i companyia, és que la no-
violència s’ha d’entendre com un instrument per 
aconseguir unes finalitats determinades que es pot 
deslligar completament de les conviccions morals. 
De fet, la teoria de Sharp, sobre la no violencia, 
que ha estat titllat com “El Maquiavel de la no-
violència”, va més enllà: les consideracions morals 

són contraproduents 
per als moviment socials 
revolucionaris, que farien 
bé d’aplicar la lògica militar 
al conflicte. Podríem parlar 
d’un militarisme sense 
armes, d’una guerra sense violència, però sempre 
amb la metodologia  bèl·lica al cap i al cor dels 
militants (un altre malnom deliciosament revelador 
de Sharp: “El  Clausewitz  de les revolucions 
desarmades). El contrast que busca Sharp és amb 
el pacifisme d’inspiració religiosa, que s’adhereix 
a la no-violència des dels principis ètics, i es pot 
sintetitzar en un adagi popular entre la Societat de 
cercles de treballadors catòlics: “Jesús mai ens va 
dir que havíem de tenir èxit, ens va dir que havíem 
de tenir fe”. En oposició frontal a aquesta doctrina, 
Sharp escriu: “Sentir-vos bé, no ser violents o 
estar disposats a morir, quan no hàgiu  assolit 
els objectius de la vostra lluita, no canvia el fet 
que heu fracassat.” Per Sharp, la no-violència es 
mesura amb la consecució dels objectius finals, i el 
procés sempre és, com diu també el manifest del 
Tsunami, “llarg i complex”.
Aquest llibre va ser escrit abans de 2017 als 
EUA pels germans Engler que lògicament no han 
pogut presentar-lo a Vinaròs, presentació que farà 
el seu Editor Joan Francesc Gil. Presentació que 
tindrà lloc el proper divendres 11 d’octubre a les 
7 de la tarde a la biblioteca Municipal de Vinaròs.  
El llibre que presentarem el dia 11 ”MANUAL DE 
DESOBEDIENCIA CIVIL”, és un dels 3 llibres més 
venuts el 2019.  

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Presentació de “Manual de Desobediència Civil”, 
nova presentació de l’entitat Jaume I

Concert de l’Orfeó Vinarossenc
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Cada año la “FECOCOVA” (Federació de Cors de la Comunitat Valenciana) 
realiza una serie de conciertos corales, en los cuales participa esta coral de 
nuestra ciudad.
En esta ocasión se juntaban las corales: “Coral García Julbe”, “Coral Polifónica 
Benicarlanda” y la anfitriona del acto el “Cor de Catí Verge de L´Avellà” en las 
instalaciones del “Centre Recreatiu” el pasado sábado día 28 de septiembre a 
las 19 horas de la tarde.
En primer lugar actuaba nuestra coral de Vinaròs con el siguiente repertorio:
1.- Soon I will be done…………………………………. W. Dawson
2 - Les feuilles mortes…………. J. Kosma (Harm. Marie Vallageas)
3 - Tota pulchra…………………………………….. V. García Julbe
4 - Nella fantasia……………………………………… E. Morricone
Entre quien seguimos las actuaciones de esta coral, había mucha expectación 
por ver como dirigían los nuevos: director Enric Melià i Fortuna y la nueva sub-
directora Marie Vallageas.
Enric Melià escogió un repertorio donde ambos, director y sub-directora se 
repartieran la dirección de las piezas a interpretar. Enric dirigió las piezas: 
“Soon I will be done” y “Tota Pulcra”, pieza compuesta por el mentor de la 
coral, el bien recordado mossèn Vicent Gartcía Julbe. Por otra parte, Marie 
dirigió las piezas: “Les feuilles mortes”, por ella armonizada, y “Nella fantasia” 
con la colaboración del trompeta Toni Barberá. En las piezas que dirigió Marie, 
estuvieron acompañadas al piano por Enric Melià.
Realmente nos gustaron las piezas escogidas, su interpretación y su dirección, 
las cuales fueron muy buenas en ambos. Se notó de forma remarcada tanto los 
pianos, los altos y bajos y las entradas y salidas de las frases de cada partitura. 
Por lo tanto, muchas felicidades y mucho ánimo a ambos, a Enric y a Marie.
Conocemos a nuestra coral vecina, la “Coral Polifónica Benicarlanda”, la cual 
desde enero tiene a un jovencísimo director. Me refiero a Josep Arnau de 
Antonio. El con tan solo 23 años demostró que está muy bien preparado en 
todo lo que respecta al mundo musical. A el si le podemos aplicar aquello de 
que “de casta le viene al galgo”. Es hijo de Josvi Arnau, profesional de la música 
y antiguo director de la misma coral, y de Isabel de Antonio Otal, también 
pianista y profesional de la música, a la cual, casi hemos visto nacer, e hija de 
nuestros amigos Manuel de Antonio Villacampa y Pili Otal. Su dirección fue 
muy buena y la coral que ya conocemos realizó una muy buena actuación.

Referente a la coral anfitriona de Catí, la más joven en lo que respecta a su 
formación (2006), normalmente está dirigida por Leví Rull y acompañada al 
piano por el pianista y arreglista Jorge Agut Barreda, pues en esta ocasión no 
pudo estar presente su director, siendo dirigida por Jorge Agut, el cual tanto 
dirigió como tocó el piano. Esto es un poco difícil pero lo sacó Jorge adelante, 
y consiguió una muy buena interpretación de su coral.
Después de interpretar cuatro piezas cada coral, se llegó al “cant comú” donde 
se interpretó por todas las corales juntas, la pieza muy conocida en Catí bajo el 
título “La Vall de Catí” dirigida por Jorge Agut.
Al finalizar el concierto la presentadora agradecía la asistencia al acto del Sr. 
Alcalde de la ciudad Pablo Roig y corporación municipal, también a las corales 
asistentes y al público en general. Solicitaba la presencia de los presidentes 
de las corales visitantes para que la presidenta de la coral de Catí Mª Dolores 
Jovaní, hiciera entrega de unas placas cerámicas al presidente de nuestra 
coral Agustín Gombau, y a la presidenta de la coral benicarlanda. Invitaba a 
todos los que llegamos acompañantes y coralistas a una exquisita “cena en 
frio” con productos de la tierra, mejor dicho, del mismo Catí y que estuvieron 
buenísimos.
Repito lo anteriormente dicho, mis más sinceras felicitaciones a Enric Melià y a 
Marie Vallageas. Tenemos a unos grandes directores para el futuro.

Coral García Julbe

La “Coral García Julbe” les invita a 
todos al concierto-homenaje a la que 
fuera componente de nuestra coral 
durante 19 años, la soprano Marlene 
Parente.
Ingresó en la misma en el año 1990 
cogiendo la dirección de la coral, y al 
año siguiente con un nuevo director, 
pasó a incorporarse a la cuerda de las 
sopranos.
Para la coral ha sido un puntal en 
estos 19 años, ayudándonos en sus 
conocimientos musicales de canto y 
piano.
Nuestra coral siempre le estará 
agradecida y la tendremos en 
nuestros pensamientos a lo largo de 
la vida.
Para ello, el concierto que se celebrará 
en al Auditori Municipal “Wenceslao 
Ayguals de Izco” de nuestra ciudad 
de Vinaròs, dentro de los actos del 

“778 Aniversari de l’Atorgament de 
la Carta de Poblament de Vinaròs 
1241-20192”, el próximo sábado día 
5 de octubre a las 19 horas, será en 
homenaje a ella.
Animamos a todos los que a través 
de los años han sido sus amigos y 
alumnos, así como a los antiguos 
componentes de nuestra coral y 
público en general, a que asistan a 
este, seguro, emotivo concierto.

Concierto de la “Coral García Julbe” 

“CORAL GARCÍA JULBE”
Concierto-homenaje a la fuera componente 
de la coral Marlene Parente

Coral García Julbe Coral Polifónica Benicarlanda Cor de Catí Verge de ĹAvellà

Cant Comú La presidenta y Agustín Gombau
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Los recortes 
de la Generalitat
Por Lluís Gandía, 
presidente local del PP Vinaròs

Riesgo del vertedero sin sellar 

Per Juan A Blanchadell   

9 d’Octubre
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Bé, ja ens trobem una 
altra vegada davant del 
dia 9 d’octubre, el festiu 
commemoració de la 
Comunitat Valenciana, la nostra 

Comunitat. És la nostra festa, com a ciutat que 
forma, i se sent, part de la Comunitat Valenciana, o 
País Valencià, com a molta gent també ens agrada 
dir. Som valencians i vinarossencs. Som una ciutat 
acollidora, on respectem a tothom que hi conviu, 
una ciutat valenciana on més de la meitat de la 
població ha vingut d’altres llocs i se sent a gust 
amb nosaltres, i nosaltres ens sentim a gust amb 
ells, base de tota convivència en una societat 
avançada. Però no per sentir-nos valencians 
podem deixar de reclamar a la Generalitat 
Valenciana tot allò que creiem que és competència 
d’aquesta. L’Ajuntament, l’administració local, fa 
més del que li pertoca, herència d’una crisi de la 
qual la societat no se’n ha sortit i on encara hi ha 
persones que no s’han recuperat d’una pèrdua de 
treball, d’una minoració del seu sou, d’una pèrdua 
d’ajuts o, en el millor dels casos, d’un retard en 
les seues demandes. Pertanyem a una Comunitat 
infrafinançada, ho sabem, i on la pròrroga dels 
pressupostos de l’Estat Espanyol (2016) ens fa mal: 
repercuteix en els pressupostos de la Generalitat i 
repercuteix en els pressupostos de l’Ajuntament, 
un Ajuntament que suporta no només serveis 
locals, també serveis comarcals ja que som capital 
de comarca.
I és per això que els socialistes de Vinaròs ens estem 
movent, cap a València, a parlar i a presentar les 
nostres demandes al President de la Generalitat, 
Ximo Puig, i a diferents consellers i directors 
generals i territorials. Hem anat, anirem i tornarem 
a anar fins que poc a poc (aquesta és la realitat, 
no enganyem) ens vagen confirmant actuacions 
en la nostra ciutat, que falta ens fan, sigue en 
sanitat, educació i en altres àmbits on no tenim 
competències. Som valencians per a les festes 
i valencians per a reclamar el que considerem 
que necessitem. No per gust, no per política, 
senzillament perquè ens pertoca. Encara que 
passe el temps les demandes es produeixen, i es 
produiran fins veure realitat aquells projectes, com 
el nou centre de salut o el col·legi Jaume I, i també 
molts altres molt més menuts, i no tan visuals, 
però no per això menys necessaris. Reivindiquem 
ser valencians i demandem ser valencians, des del 
nord de la província, a l’extrem nord de la nostra 
Comunitat. I també hem visitat la Diputació de 
Castelló, pel mateix motiu, per a demanar ajuts 
en diferents àmbits per a projectes grans i menuts 
i la col·laboració de la Diputació en la resolució 
de problemes, com les pintures de la façana de 
l’església. 
I quant hi hagi un govern constituït a Madrid, 
a l’Estat Espanyol, ens veuran per a demanar 
la reversió de la N-340, per exemple, en uns 
nous pressupostos que esperem que siguen 
progressistes i reduïsquen l’infrafinançament de 
la Generalitat i, per suposat, donen més oxigen 
als futurs pressupostos municipals d’aquesta 
legislatura.

Estoy seguro que la 
mayoría de lectores del 
Setmanari Vinaròs no 
han visto en la televisión 

de publicidad y propaganda del gobierno 
autonómico de PSOE, Compromís y Podemos 
los recortes que por un importe de 359 millones 
de euros (más de 5.500 millones de las antiguas 
pesetas) que el Botánico aprobó el pasado 
viernes. La prioridad de la izquierda valenciana 
es mantener un aparato de publicidad en el que 
gastan 56 millones al año mientras recortan en 
educación, sanidad y servicios sociales.
La deuda del gobierno valenciano ha crecido 
en los primeros nueves meses del año en 970 
millones de euros y eso es fruto de las políticas 
populistas y caprichosas de un gobierno que 
prometió en campaña tener 24 asesores pero 
que durante el verano ha nombrado a 116 
asesores con un coste extra para el bolsillo de 
todos los valencianos de más de 6 millones de 
euros al año.
Y cuando cada año se gastan 56 millones en 
una tele de propaganda, otros 6 millones 
en asesores y se despilfarra en más de 30 
chiringuitos con 300 directivos enchufados 
gastándose el dinero que la Generalitat no tiene 
es cuando vienen los recortes que la izquierda 
aprueba de tapadillo para que no se enteren los 
valencianos y los vinarocenses.
Los recortes de 359 millones de euros afectan 
a Vinaròs. Como vienen elecciones generales, 
por la incapacidad del PSOE de negociar y 
llegar a acuerdos y el ego de un candidato 
que es capaz de decir blanco y negro en 
el  mismo día, ahora es el momento de que la 
Generalitat desempolve los proyectos que lleva 
prometiendo e incumpliendo en los últimos 
cuatros años para vender humo.
No queremos humo ni más promesas que se 
incumplen. Los vinarocenses no merecen ser 
engañados otra vez por el PSOE, Compromís y 
Podemos. Queremos que vengan los directores 
generales, los secretarios autonómicos y los 
Consellers pero para decirnos la verdad, que 
expliquen que han recortado 359 millones de 
euros hace una semana porque han gastado sin 
control y llevan en un año casi 1.000 millones 
de euros de desfase.
Los despilfarros socialistas los acabas pagando 
tu con tus impuestos, querido lector. Por eso 
el gobierno del Botánico sube los impuestos 
autonómicos, por ese motivo Pedro Sánchez 
lleva en su programa electoral 30.000 millones 
anuales más en recaudación de impuestos, 
por eso Compromís y Errejón quieren que los 
vinarocenses paguemos nuevos impuestos, 
porque sus asesores y los 56 millones de euros 
que necesitan para la televisión de propaganda 
que han creado necesitan de los impuestos 
de los vinarocenses para seguir adoctrinando. 
Es la hora de unir para ganar  y así ganar para 
cambiar las cosas.

En el Pleno ordinario de 
septiembre, al tiempo que 
se aprobó el punto de 

la declaración institucional por la emergencia 
climática, el PP introducía la moción para que 
el equipo de gobierno instase a la Generalitat a 
llevar a cabo el sellado del antiguo vertedero 
municipal clausurado hace diez años, cumpliendo 
la promesa del 2006 de correr la Generalitat con el 
costo de esa obra.

Un vertedero que en el 2009 estaba totalmente 
colmatado, lo que obligó al traslado de las basuras 
hasta un vertedero de Alicante, dado que la planta 
de Cervera estaba aún sin terminar por la mala 
gestión de la Generalitat que tardo 17 años en 
construirla.

Un vertedero sin sellar que hoy es el principal 
problema medioambiental y de salud para los 
vinarocenses porque bebemos del agua corriente 
procedente del Pozo de la Misericordia, que dista 
apenas a 350 metros del vertedero, con el riesgo 
de que las filtraciones de pluviales desde un 
vertedero en el que hay de todo, puedan llegar a 
alcanzar la capa freática del pozo.

Una razón de bastante peso para que los tres 
equipos de gobierno que nos sucedieron se 
hubiesen implicado muchísimo más con la 
Generalitat que era y es de su mismo color, para 
acelerar el sellado sin haber dejado que la solución 
madure por ella sola, como por la explicación del 
señor Juan en el Pleno se desprende. 

¿Se imaginan el problema que tendría Vinaròs si 
mañana el vertedero contaminara el pozo del 
que bebemos todos?
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Canvi climàtic

Per S. Fabregat

Juntos contra el cambio climático
Por Emmanuel Herrera

Comparar sense equiparar
Per Toni Zaragozà

Aquesta setmana volem parlar de 
l'emergència climàtica i les accions 
de govern que s'estan realitzant 
des de l’Ajuntament. Fa mesos 

que la joventut de Vinaròs es mobilitza davant 
la porta del consistori per demanar polítiques i 
accions decidides, urgents i eficaces per a pal·liar el 
canvi climàtic. La setmana passada va celebrar-se 
una vaga general seguida per la joventut de tota 
Espanya, i que també va tenir el seu ressò a Vinaròs. 
A Madrid es van manifestar vora 100.000 persones 
on també van acudir diferents forces polítiques, 
amb preocupants i notables absències, com per 
exemple del Partit Popular.
A Vinaròs no va ser una excepció, la formació 
municipal del PP va seguir les directrius estatals i 
no va participar en la jornada promoguda per una 
joventut que es preocupa pel seu futur. On estaven? 
Això és més greu encara. No només, no hi havia 
cap intenció de participar, sinó que van decidir 
seure's a una terrassa per veure la mobilització, 
fent pública la seua falta d’empatia i de compromís 
per la causa i en definitiva pel problema que 
tenim al nostre planeta. Un partit polític que no 
sigue sensible amb el canvi climàtic i no vulgue 
participar de manifestacions ciutadanes amb 
motius tan legítims, no pot tindre responsabilitats 
de govern. Per això i per molts  d'altres motius que 
ja en sabem, no poden tornar.
Des de les accions de govern de la passada 
legislatura i l'actual, podem dir que Totes i tots 
som Vinaròs, amb el suport dels socis de govern, 
liderem el canvi a una nova forma de fer les coses. 
Vinaròs va aconseguir fons com l’EDUSI per poder 
afrontar els grans reptes que des d'Europa ens 
marquem i arribarem a disminuir en un 40% la 
petjada ecològica dins de 4 anys.
A la Regidoria de Transició ecològica, Innovació 
digital i participació Ciutadana d'Hugo Romero, les 
mesures immediates que s’estan portant a terme és 
la Compra Pública Innovadora (CPI). Aquesta forma 
de contractació que impedeix la corrupció, pretén 
treure a concurs obres de millora tecnològiques i 
innovadores per als edificis municipals i a la vegada 
donant suport a les PYMES de base tecnològica i 
instal·ladors locals. Fa poques setmanes també 
es va presentar el Pla d’Innovació Digital perquè 
Vinaròs sigue una Smart City en 2023, amb moltes 
mesures per pal·liar el canvi climàtic i optimització 
dels recursos. Altres mesures que ja porten molt 
de recorregut, com El Pla de Mobilitat Sostenible i 
Regeneració Urbana (PRUMS) representa un canvi 
de paradigma de ciutat cap a un model menys 
contaminant i amb més qualitat de vida.
El Ple Ordinari de setembre, el Partit Popular no 
va recolzar una proposta d'una associació local 
sobre directrius a favor del medi ambient. En canvi 
va proposar una moció per instar el segellat de 
l'abocador ara que tot el treball administratiu està 
realitzat i és imminent. Una moció oportunista, 
sense fons polític i de poca o nul·la dimensió més 
enllà de la mateixa proposta, que això sí, es van fer 
sentir. La dreta que representa el PP és una opció 
de govern que avui per Espanya i per Vinaròs és 
un risc per al futur com ho van ser per al passat, 
sempre amb conductes pròpies d'altres èpoques i 
per això entre totes i tots hem de fer que no tornen.

El plenari del 
mes de setembre 

ha estat marcat per les dos mocions d'urgència 
que el PP de Vinaròs ha presentat. La primera per 
a reclamar i exigir a la Conselleria corresponent el 
segellat ineludible de l'abocador municipal. Com 
no pot ser d'altra manera, Compromís per Vinaròs, 
mitjançant la regidora Paula Cerdà, ha votat a favor de 
la moció per a accelerar aquesta obra tan necessària 
i improrrogable. Una vegada més queda clar el 
compromís amb el nostre poble per damunt d'altre 
de tipus partidista, hem de recordar l'autobombo i 
els incompliments reiterats que els diferents polítics, 
siguen o no de Compromís, han realitzat sobre el 
tema que ens ocupa.
La segona, i que per la seva transcendència dins del 
nostre col·lectiu m'agradaria comentar amb més 
profunditat, era instar a l'Ajuntament de Vinaròs, que 
de forma incomprensible encara no ho havia fet. 
a què es presente, com a acusació, al pròxim judici 
contra l'anterior regidor de l'equip de govern de la 
passada legislatura, Jordi Moliner Calventós. Com 
tampoc podia ser d'altra manera, el col·lectiu local 
de Compromís, encara amb l'atzucac del presumpte 
balafiament de diner públic comés per dit regidor, 
recolza tot allò que tinga com a objectiu l'aclariment 
de què, qui i com va ser possible que un representant 
institucional poses la mà a la caixa pública amb la 
hipotètica intenció del seu propi interès personal. 
Dins del col·lectiu volem recordar a totes i tots els 
vinarossencs el nostre desconeixement total de les 
accions del senyor Moliner i comunicar que, a dia 
d'avui, no té cap vinculació ni institucional ni orgànica 
amb la coalició Compromís. Dit això i vist l'encomiable 
rapidesa amb la qual el PP de Vinaròs ha presentat 
dita moció, no hem tampoc de perdre la perspectiva 
i no deixar d'assenyalar el tòpic que el senyor Amat, 
com a representant del grup local del PP, no va deixar 
de repetir. Equiparar una presumpta corrupció d'un 
senyor, tal i com va fer durant les seves intervencions, 
a tota un reguitzell que en forma d'adjudicacions, 
sobrecostos, fraus a la hisenda pública... han podrit 
les nostres institucions. Cap actuació individual pot 
fer-nos oblidar el règim corrupte, patriarcal i on el 
clientelisme era forma comuna de dotar la funció 
pública de treballadors, que durant més de vint 
anys ha dut el país a la cua d'inversions estatals i al 
desmembrament socioeconòmic que encara patim. 
Ciegsa, la Fórmula I, un president de la Diputació 
de Castelló, Carlos Fabra, condemnat per frau a la 
Hisenda pública i que es vantava en públic de no 
poder recordar la xifra de gent que havia col·locat a 
dit dins de les administracions públiques... no es pot 
equiparar, ni de bon tros, a la presumpta corrupció, 
d'un senyor que, afortunadament, no té res a veure 
amb Compromís.
Equiparar la reacció d'un PP local d'ara amb la 
d'aquells que denunciàvem i denunciem l'indegut 
ús de l'erari públic tampoc sembla ser, per part del 
senyor Amat, que siga d'allò més afortunat. Mentre 
el col·lectiu de Compromís per Vinaròs vota a favor 
d'una moció per a aclarir què va passar i va exigir 
la dimissió immediata del senyor Moliner, regidors 
i regidores del PP local preparaven homenatges, 
paelles al tentadero de la Pan i Toros al senyor Fabra 
mentre els jutges es succeïen, un darrere un altre 
al Jutjat de Nules on estava imputat. Així doncs, 
podem comparar les diverses formes d'afrontar les 
imputacions i no equiparar-les tal i com intenta el PP 
local. Només cal utilitzar el vocabulari adequat.

Uno de los puntos debatidos 
en el último pleno fue un tema 
de vital importancia como es la 
lucha contra el cambio climático, 

un problema global que nos afecta a todos 
independientemente del color político.
Desde Ciudadanos sabemos que no podemos 
evitar el cambio climático pero sí estamos a 
tiempo de reducir sus efectos y dejarles un futuro 
mejor a las siguientes generaciones.
El bipartidismo, por su parte, parece que lo único 
que les sigue preocupando es el ‘y tú más’ y en 
lugar, de debatir qué podemos hacer por frenar 
este desastre también desde Vinaròs, se dedicaron 
a discutir quién lo había hecho peor hasta ahora.
Fomentar la movilidad sostenible, reducir los 
plásticos a cero, potenciar el reciclaje, la economía 
verde, apostar por las energías renovables y por 
supuesto, sellar el vertedero que ni PP ni PSOE 
han sido capaces de acometer en sus gobiernos. 
Estas son solo algunas de las medidas que desde 
nuestro Consistorio podemos   implementar sin 
mucho esfuerzo y con voluntad política. 
Hay que ser, por tanto, proactivos y actuar sin 
miedo, pero sin generar alarmismos  innecesarios. 
Es básico concienciar, así como generar nuevos 
hábitos y líneas de conducta y consumo entre 
todos.

Ganamos todos
Desde Cs nos felicitamos que, por fin, y después 
de demasiados meses de conflicto con nuestra 
Policía Local se haya podido llegar a un acuerdo. 
Nos alegramos por todos nuestros vecinos pues 
como han reconocido tanto los agentes como el 
equipo de Gobierno hemos tenido un número 
insuficiente de efectivos que no permitía realizar 
su labor en las mejores condiciones lo que 
afectaba a ambas partes.
En segundo lugar, nos alegramos por todo la 
plantilla, por su esfuerzo y profesionalidad durante 
todo este largo periodo de conflicto laboral, pese 
a los momentos difíciles que sabemos que han 
vivido.
En tercer lugar, también nos gustaría agradecer al 
bipartito que, finalmente, haya cedido al diálogo 
y al consenso.
Tampoco nos queremos olvidar de una pata muy 
importante: los técnicos municipales. Un trabajo 
oscuro y poco reconocido que ha sido decisivo 
para encontrar la salida en este entuerto.
Para Cs nuestros empleados municipales son 
nuestro principal activo, por ello deben estar 
motivados, con acceso a una permanente 
formación y contar con todos los recursos posibles. 
Es imprescindible tener a los profesionales más 
capaces y evitar cualquier tipo de enchufismo.
En definitiva, con este acuerdo ganamos todos. 
Ganamos en seguridad, en condiciones laborales 
y en servicios municipales.
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De todo un poco
Esquerra Unida

En Izquierda Unida, es lo que hemos leído estas dos 
últimas semanas en el Diariet: “de todo un poco.”
Por lo que hemos podido comprobar, parece 
ser que a la regidora de Cultura le va entrando la 
imaginación y la iniciativa. Hemos comprobado 
que la regidora ha presentado una nueva edición 
de la campaña “Comprar a Vinaròs.” No es que la 
iniciativa ni la forma hayan sido de la concejala 
, pero bien está todo aquello que sea para la 
promoción del comercio de Vinaròs.
Como bien esta la programación para la celebración 
del 778 aniversario de la Carta Pobla,  y la dedicada 
al 90 aniversario del mercado municipal y a los 75 
años de los “Nanos i Gegants.”
Entendemos en Izquierda Unida que está muy 
bien la ampliación del centro “Creixem.”Lo que ya 
no nos parece también es que esa ampliación haya 
sido posible gracias a la iniciativa privada.
En Izquierda Unida entendemos que estos temas 
deben  estar subvencionados y gestionados por las 
administraciones públicas. Es una vergüenza que se 
estén gastando miles y miles de euros en asesores 

y enchufados de los partidos políticos que nos es 
tan gobernando en la Generalidad y un tema como 
el expuesto tenga que estar funcionando gracias a 
la iniciativa privada.
Es cierto Sr.Alsina, alcalde de Vinaròs, que es el 
momento de impulsar un convenio comarcal o 
provincial .Como también lo es que Creixem es un 
centro comarcal y necesita de la ayuda de todas las 
administraciones públicas. Pero esto, con decirlo 
y haciéndose la foto en el Diariet, no es suficiente. 
Hay que reivindicar y reivindicar donde haga falta 
para conseguirlo.
Y ya puestos a reivindicar Sr. alcalde, desde 
Izquierda Unida le recordamos el problema que 
están padeciendo desde hace mucho tiempo los 
pacientes con enfermedad renal APFERCOM. 
Que está muy bien que se haya hecho algún viaje 
a Castellón para hablar con los responsables del 
tema, pero tendrá que entender que los pacientes 
lo que quieren son soluciones, ya que está en juego 
su propia vida.Que dependen de unas condiciones 
tercermundistas y de una gestión de nuestros 

gobernantes de vergüenza.
En estos días también nos hemos enterado 
que APNAL- Ecologistas en Acción de Vinaròs- 
han localizado más de 90 puntos de vertidos 
incontrolados. Sí, sí, habéis leído bien, más de 90 y 
algunos de ellos con vertidos peligrosos.
Como todos entenderemos 90 puntos no se hacen 
de la noche a la mañana, se necesita un tiempo y 
en todo ese tiempo el Ayuntamiento no se había 
enterado de los más de 90 puntos.Gracias APNAL 
por haberlos localizado, haber hecho un mapa de 
su localización y hacerlo llegar al Ayuntamiento. 
Esperemos que ahora que el Ayuntamiento 
también los tiene localizados haga por lo menos lo 
que le corresponde: ”limpiarlos”.
Desde Izquierda Unida entendemos que estaría  
bien que APNAL  localizara los sitios donde los 
perros hacen sus cacas dentro del pueblo que 
seguro que también son más de 90,  que hiciese un 
mapa de su localización y que lo hiciesen llegar al 
Ayuntamiento, ya que tampoco se enteran.

El passat 27 de setembre, 
les i els  mestres, educadora, 
psicopedagoga i fisioterapeuta 
del CEIP Manuel Foguet van fer 
una representació teatral, per 
a tot l’alumnat de l’escola, dels 
fets ocorreguts, fa més de 775 
anys, fins que a la població de 
Vinaròs se li va concedir la Carta 
Pobla.
No hi va faltar cap personatge: 
el rei Jaume I amb els seus 
soldats, Gil d’Atrocillo, Raimund 
d’Alòs, Grinyó Ballester, els 
nous pobladors (llauradors/

es, fusters, pescadors/es,..),.. 
Aquest darrers van celebrar 
l’atorgament de la Carta Pobla 
amb un gran pastís. 
Va ser una activitat molt 
divertida, tant per l’alumnat 
com pel professorat, on xiquets 
i xiquetes van poder viure d’una 
manera ben diferent una data 
tan important per a la nostra 
població, es van sentir molt 
contents i emocionats en veure 
que se’ls feia la representació, 
col·laborant i interactuant amb 
els diferents personatges.

Teatre al CEIP Manuel Foguet per commemorar 
el 778é aniversari de la Carta de Poblament
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El CME informa de les 
dates de les dos últimes 
proves de la CAMPANYA 

D'ESPORT POPULAR 2019
1. CAMINADA POPULAR: CANVI 
DE DATA!! Canviem la data del 10 al 24 de 
novembre per les eleccions nacionals.
2. CURSA DE L'ERMITA "EL VOL DEL 
PUIG" - 17 de novembre

Tota la info al web del CME: 
www.esports.vinaros.es

El pasado sábado tuvo lugar en el Dique de 
Levante de Vinaròs el octavo y penúltimo social 
de la presente temporada de nuestro club. En 
esta ocasión, fueron 12 horas de campeonato 
que iniciaron a las ocho de la tarde del sábado 
para darse por finalizado a las ocho de la mañana 
del domingo. Un total de 19 participantes se 
disputaron el social, que ha sido de los más 
reñidos de la temporada. Ya desde los primeros 
lances, todo indicaba que seria un campeonato de 
abundantes capturas, pues los peces dieron la cara 
inmediatamente iniciado el campeonato. Además, 
la buena climatología nos permitió disfrutar de un 
buen concurso, lo que, unido al buen ambiente 
reinante, hizo que las horas pasaran rápidamente. 
En cuanto a las capturas, éstas fueron muy 
variadas, tanto en tamaños como en especies, 
predominando las doradas, mabras, sargos, salpas, 
obladas, así como algunos corvalls. Debido a 
la duración del campeonato, se realizaron dos 
pesajes (a las dos de la madrugada el primero, y al 

finalizar el campeonato el segundo), con el fin de 
poder devolver con vida al mar todas las capturas 
que así lo permitían.
En cuanto a la clasificación de este social, ésta 
resultó como se detalla a continuación:
1º clasificado, Ivan Brandolese con 2839 gramos
2º clasificado, David Bosch con 2836 gramos
3º clasificado, puxi Blasco con 2613 gramos
Con respecto a la pieza mayor,  fue capturada por 
Puxi Blasco, consistiendo en un bonito corvall de 
666 gramos.
En esta ocasión, el numero premiado para el sorteo 
fue el 27, por lo que la correspondiente paletilla se 
la llevo Victor Sabaté.
Agradecer a todos los participantes su asistencia, 
emplazándoles al último social que tendrá lugar en 
la Costa Sur de Vinaròs el próximo 19 de octubre, 
tras el cual quedará definida nuestra regularidad 
anual, la cual a falta de un solo campeonato, esta 
más reñida que nunca.
Por otra parte, el social infantil que debimos 

aplazar por la mala climatología, se celebrará el 
próximo domingo 13 de octubre, en el Dique de 
Levante de Vinaròs, de 09:30 a 01:00. 
Gracias a todos, y buena pesca. 

VIII Social Club de Pesca Vinaròs
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CAMPIONAT D´EUROPA MASTER 
A L´AIRE LLIURE
La passada setmana es va celebrar a les localitats 
italianes de Jesolo, Caorle i Eraclea el Campionat 
d’Europa Master d’Atletisme.
El Club Esportiu Vinaròs – Aigües de Vinaròs vol 
destacar les magnífiques actuacions dels atletes 
Miguel Àngel Carvajal, tresorer del Club Esportiu 
Vinaròs i Eva Sorlí, entrenadora de l’escola 
d’atletisme del Club, que representant a Espanya 
i militant a les files del CA Playas de Castellón, van 
aconseguir uns magnífics resultats.
Miguel Àngel es va proclamar triple campió 
d’Europa de marxa atlètica en la categoria M50, 
en 5km pista (23:15.07), 10 km ruta i 20 km 
ruta (1:41:23), a més d’aquestes tres medalles 
individuals va sumar un or per equips en 20 km i 
una plata en els 10 km, i és que avuí en dia no té 
rival.

Per una altra banda, la nostra entrenadora, 
Eva Sorlí, després d’una magnífica temporada, 
aconsegueix finalitzar-la amb una extraordinària 
quarta posició en la difícil prova de l’heptatló 
F50 (proves combinades), tot i que tenia grans 
molèsties al genoll arrossegades de principi de 
l’estiu.

10 K NOCTURN PEÑÍSCOLA
 
El dissabte passat va tindre lloc a Peníscola l’últim 
10 K de les proves del circuit de carreres nocturnes 
que organitza l’empresa Runners Home.
 
Aquesta vegada hem tingut la sort de ser 
representats per dos atletes del Club que han 
lluitat, literalment contra els elements per tal 
de completar-la. I és que no havien passat 
ni deu minuts des del començament de la 

prova, quan va començar a ploure de manera 
molt intensa, dificultant la visió en alguns 
casos i fent alguns dels trams molt lliscosos. 
Però la veterania es va imposar i aquests 
impediments no van ser tals, aconseguint els 
nostres dos representants molt bones marques a 
l’àmbit personal.
 
Emilio va fer una cursa com ja és normal amb 
ell, molt planificada i amb molt de seny que li va 
permetre fer un progresiu demolidor, deixant 
enrere a més d’un rival.
 
El que no deixa de sorprendre és la meteòrica 
temporada que està realitzant Ramón Zaragozà, 
que una volta més, ha tornat a fer pòdium en la 
seua categoria, demostrant que tot esforç té la 
seua recompensa.

Club Esportiu Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs

POS.  CAT. POS. GENERAL  TEMPS CATEGORIA
27 8  Emilio Querol Ferreres  00:40:28 VETB
45  3  Ramón Zaragozà Forner  00:42:42   VETE
49  7  Ismael Carbó Gascó   00:42:59  ET C
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POS.  CAT. POS. GENERAL  TEMPS CATEGORIA
27 8  Emilio Querol Ferreres  00:40:28 VETB
45  3  Ramón Zaragozà Forner  00:42:42   VETE
49  7  Ismael Carbó Gascó   00:42:59  ET C

Durante la semana del 21 al 25
de Octubre, 

la Consejera de Belleza de La Prairie 
estará encantada de atenderle en 

Perfumería Yolanda
c/Socorro, 1 VINARÒS.

c/Socorro, 1 VINARÒS 

Recibirá un detalle muy especial 
por la compra de dos productos La Prairie

SKIN CAVIAR
EYE LIFT

* Promoción válida del 21  al 25 de Octubre de 2019

 
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 

para concertar día y hora de su tratamiento 
promocional.

REVITALIZA

ELEVA

REDEFINE

LA MIRADA SE DESPIERTA

NUEVA FECHA DEL EVENTO
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Andrés Albiol
Medusa de cuatre mans 

En castellà li diuen cubozoa de caja de cuatro 
manos. El seu nom en llatí és Chiropsalmuns 
quadrumanus. Són meduses pertanyents a 
la classe perillosa dels Cubozoides, ja que 
la seua picadura pot tindre fatal desenllaç. 
És un animal transparent, blanquinós, quasi 
invisible, de forma cúbica, amb els bords 
superiors arredonits i la superfície de la part 
de dalt plana. Està compost per material 
gelatinós. De la seua campana li pengen en 
cada cantó un paquet de 9 tentacles amb una 
coloració alterna rosa, groga i blanca, per estar 
armats de diminutes cèl·lules a manera d'arpó, 
amb que injecten el verí a les seues víctimes 
o agressors. En l'interior de la campana està la 
cavitat gastrovascular. El fluid que transporta 
el seu cos és aigua oxigenada. Talla 15 cm. de 
diàmetre de la campana i els tentacles 2 m. Per 
a la seua reproducció sexual posseïx gònades 
als costats dels canals radials. Després de la 
solta dels productes sexuals, els ous fertilitzats 
es convertixen en larves, que es fixen al fons i 
es fan en pòlips per a clonar-se en moltes més 
meduses. S'alimenta de preses que atrapa 
inoculant-li les toxines, que produïxen a la 
víctima una parada cardíaca com a gambetes, 
peixets, etc. S'engul el menjar per la boca de 
l'estómac que també té quatre bosses, per a 
digerir-ho i absorbir els nutrients i expulsar per 
la mateixa entrada amb funció d'anus les restes 
d'espines, etc. Són dels animals mes antics del 
planeta. Habita en el macroplàncton marí pels 
500 m. de profunditat. Naden amb un estil 
ràpid i elegant per zones pelàgiques en alta 
mar a gran profunditat d'aigües atlàntiques, 
però s'endinsa al Mediterrani.
Si per rara casualitat és atrapada per algun 
tipus de xarxes, al ser tan feble la bestiola es 
trenca a soles i es desfà.

Mar templado en el tiempo otoñal
Han continuado unas aguas tranquilas y con temperaturas un tanto elevadas para ésta época del año. Ello 
propició el poder faenar cómodo en todas de modalidades. Las capturas han sido normales, excepto la 
llum que están fuera. Y las cotizaciones bajaron  para la mayoría de especies.
La pesca de arrastre durante las cinco jornadas semanales ha subastado gran variedad de pescados y 
mariscos, en especial langostino. También vendió calamar, choquito, pescadilla, salmonete, peluda, rape, 
caracol, galera, móllera, sepia, jurel, pulpo blanco, canana y morralla.
El cerco, las tres traíñas faenan en busca del peix blau en Castellón y Alicante.
Los artes menores, dos barquitas trasmalleras se dedican al mabre. Una lo hace al pagel, llisa, lliri y sorella. 
Tres al lenguado y rombo. Y una a la langosta, bogavante, cabracho, dentón, chopa y brótola.
El palangrillo costero, dos embarcaciones (1 de Peñiscola) pillaron con los anzuelos dorada, pargo, sargo 
y llampuga.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo cinco barcos (2 de Benicarló) desembarcaron ejemplares de 1 
a 3 Kg. Al parecer en ésta campaña hay poco pulpo.
Y la pesca del atún rojo, una barca atrapó con anzuelo en línea de mano una pieza de 40 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Consumo de pescado en España
Desde hace una década la tendencia que están experimentado los hogares españoles es un descenso 
continuado en las consumiciones de pescado, que a su vez contrasta con el incremento de la demanda 
mundial de estos alimentos marítimos, según la FAO.
En el apartado de productos de mar frescos, referente a los peces,  las especies de captura salvaje pierden 
la partida contra los de acuicultura, en especial la lubina y dorada, con una subida de los productos 
acuícolas del 10,3% en Kg y el 56,5%en €, y un 6,9% en Kg y el 2% en €, respectivamente.
En España se prefiere el salmón con el 13% de la cuota de mercado de los productos frescos, frente al 
12% de la merluza, que sufrió un bajón del 7,9% en Kg y del 6,9% en €, a pesar de ello, los salmones 
cerraron el 2018 con un descenso del 0,9% en volumen y una reducción del 2,4% en valor. Al igual que el 
rodaballo y gallo que bajaron un 9,3% en Kg y el 12,1% en €. Las especies pelágicas descendieron un 6% 
en Kg y el 6,7%. En €. el bacalao bajó el 20%  en Kg y el 8,3% en €. Y los atunes también se consumieron 
un 3,8% menos en Kg y bajaron el 3,5% en €.

Por acuerdo provincial, los pescadores faenarán los días 

7-8-9 y 10. Y los días 11-12 y 13 harán fiesta.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2019 (I)

PEIXOS: 
Escrita (Raya)                          57
Mantes (Batoideos)                  51
Besuc (Besugo)                     737
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)   206
Rallat (Bonito)                         10   
Burros (Gobios)                         7   
Caballa (Verdel)                          963
Vetes (Cintas)                              109
Congre (Congrio)                      1.042
Gall (Pez de San Pedro)                22           
Orà (Dorada)                             6.215
Mussoles (Escualos)                       3
Móllera (Fanéca)                           530
Gallineta (Cabracho)                      25
Sorell (Jurel, Chicharro)               5.760
Asparrall (Raspallón)                   2.567
Palá (Lenguado)                             124
Sard (Sargo                                   76

Lliri (Anjova, Lirio)                         749
Llobarro (Lubina)                              8
Mabre (Herrera)                              30
Aranya (Araña, Vívora)                  876
Pagell (Pagel, Breca)                10.558
Peluda (Solleta)                             520
Lluç (Pescadilla, Merluza)        5.531
Rap (Rape)                                 1.427
Espet (Espetón)                            671
Jurioles (Rubios, Lucerna)         1.291      
Moll (Salmonete)                         8.697
Morralla (Serranos, etc)              1.994
Sardina                                           133 
Mero (Cherna)                                   3                   
Letxa (Verderol, Pez limón)            443
Sorella (Jurel real)                           382
Llisa (Mújol)                                    521
Biso (Estornino)                               15
Gatet (Pintarroja)                            16

Roncador (Roncón)                         77
Rata (Miracielo)                              105
Palometa (Palometón)                      3
Corva (Corvallo)                                56
Saboga (Alosa)                                11
Déntol (Dentón)                                 6
Chopa (Cántara)                               3
Palomida (Palometa blanca)             8
Reig (Corvina)                                    3
Morruda (Sargo picudo)                     4
Vidriá (Mojarra)                               117
Rom (Rèmol, Rombo)                       31         
                                                  _______
Total.............................       52.799
CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)           305
Cranc blau (C. azul)                     32
Escamarlà (Cigala)                        4
Llagostí (Langostino)                     1.248     

Galera (Estomatoideo)                  4.640
Llangosta (Langosta)                          2
Gambes (Camarón)                          65
Llomàntol (Bogavante)                       3
                                                     ______                                                      
Total....................................    6.298  
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                  1.104
Sepió punxa 
(Choquito)                   293 
Canana (Pota, Volador)                1.228
Sépia (Choco)                              2.199
Polp roquer (Pulpo roquero)         1.306
P. blanc (P. blanco)                         653
P. mesquer (P. almizclado)             131
Polpa (Pulpón)                                    6
Caragol punxent (Cañailla)          207                          
                                                  ____      __
    Total……………….…….   7.126  

Total Arrossegament.......... 66.217

PEIXOS;
Seitó (Boquerón)                     7.255
Rallat (Bonito)                                 3
Orá (Dorada)                                 370
Sorell (Jurel)                                   45
Lliri (Anjova, Lirio)                      111
Pagell (Breca, Pagel)                      203
Aspet (Espetón)                               10
Sardina                                      4.114
Letxa (Serviola, Pez limón)          214
Bacoreta (Sarda)                            147
Sorella (Jurel real)                         832
Llises (Lisa, Mújol)                         3
Biso (Estornino)                            350
                                               _______
Total Cèrcol....................       13.557  
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El cranc blau (III)
Per Francisco Amat, biòleg

Acabem  amb algunes xifres sobre les captures 
del cranc blau  Callinectes  que ens  ajudaran a 
comprendre quelcom d´el que s´ha dit fins ara. 
L´epicentre, per dir-ho així, del fenomen invasiu 
del cranc blau al nostre litoral es al Delta de l´Ebre, 
sense dubtes, i el port pesquer que registra majors 
captures es el de Sant Carles de la Ràpita, d´on la 
Confraria Verge del Carme ens informa d´una clara 
progressió: el any 2016 es capturen 448 kg, el 2017 
son 13.323 kg, el 2018 son 60.207 kg, i el 2019, fins el 
mes d´Agost (no inclòs) son 116.169 kg.  

Hem acudit a replegar informació  actualitzada de 
les diferents Confraries de la comarca veïna al Delta: 
Sant Carles i Cases d´Alcanar a Tarragona, i Vinaròs, 
Benicarló i Peníscola a Castelló de la Plana. Les 
captures durant l´any 2019, fins el mes d´Agost son:

Es evident la progressiva disminució de captures 
d´acord amb l´allunyament del nucli central de 
la invasió (Delta de l´Ebre). També queda clara la 
disminució de captures conforme ens acostem al 
mes de Maig, i com les xifres expliquen l´enrariment 
de la presencia del cranc blau durant els mesos 
de Maig a Agost, quan l´espècie busca les aigües 
dolces on les femelles adultes seran fecundades 
pels mascles, i retornaran al mar, a partir d´Agost, 
on faran les postes larvàries, donat que les larves 
necessiten progressar en l´aigua de mar.  
Es clar doncs que el cran blau es comporta  com 
espècie invasora, i ha vingut per a quedar-se. Es 
impensable la seva eradicació. Comporta molts 
problemes per l´activitat pesquera i aqüícola al 
nostre litoral, i per tant s´ ha de controlar com es 
pugui. La millor manera es intensificar al màxim 
les captures, amb les arts tradicionals, si es pot, o 
amb la utilització d´arts mes selectives  concebudes 
especialment per la seva captura. I això requereix 
investigació bàsica i practica, referida a les 
condicions en que es troba, viu, es reprodueix i 
s´escampa en aquest nou espai envaït, el litoral de 
la Mediterrània occidental.
La intensificació de captures vindrà justificada per 
una adequada disponibilitat en el mercat, a un 
preu raonable per a que l´activitat sigui rentable als 
pescadors.  Sembla que, fins ara,  el preu rarament 
ha superat un màxim promig de 5 Euros / kg en 
llonja.  Però en els mitjans de comunicació es 
parla d´un preu al consumidor de fins 12 Euros /
kg . En aquestes condicions seria econòmicament 
promissori ??.

També cal desenvolupar una intensa campanya 
d´informació al consumidor per a que la demanda 
justifiqui la oferta.  Es un “marisc” de gran qualitat. 
No més cal dir que el seu propi “cognom” (nom 

específic) de “sapidus” traduït del llatí vol dir: 
saborós, apetitós, mengívol i deliciós. I es veritat. Els 
que l´hem consumit “sense manies” preconcebudes, 
hem convingut en opinar que te poc que envejar, 
per exemple, al  llamàntol a la cuina i al plat.  
Amén !!.
   
Per acabar, i amb la intenció de donar més èmfasi 
i notorietat al problema de les espècies invasores, 
que no es gens fútil, cal esmentar el cas detectat 
prou recentment  de la presencia d´un altre “cranc 
blau” exòtic per a la Mediterrània (Dr. Pere Abelló, 
ICM.CSIC. Barcelona, informació personal). Es tracta 
del Portunus segni, una espècie de les anomenades 
“lessepsianes”, es a dir, espècies que sent originals 
del Oceà Índic han aprofitat l’obertura del Canal 
de Suez  el 1869 (construït per l’enginyer francès 

Ferdinand de Lesseps), per 
migrar a través del Mar Aràbic, 
Golf d´Aden, Mar Roig, Golf de 
Suez, Canal de Suez fins a Port 
Said (Egipte), arribant així a la 
Mediterrània oriental, on troba 
condicions d´habitat molt mes 
favorables que en els ambients 
marítims que ha recorregut per 
arribar-hi, i on es convertirà 
sense dubtes en invasora.  

Portunus segni ja s´ha identificat 
a les costes de Malta i Tunisia el 2015.  Pot ser no te 
tant de “glamur coloristic” com el Callinectes sapidus 
que ara ens ocupa, però l´aspecte que ofereix es 
tant o més de “hooligan” que aquest.  Algun dia se’n 
parlarà també.

         Callinectes sapidus  
 

           Portunus segni
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www..bluecrab.info/lifecycle.html

       Sant Carles  Cases Vinaròs Benicarló     Peníscola

Gener 2019 21.495 kg  102  kg    55  kg     99 kg         11 kg
Febrer   22.751 kg   759 kg 106 kg 168 kg      100 kg
Març 19.921 kg                 1666 kg 995 kg 518 kg    1039 kg
Abril 14.364 kg     791 kg 287 kg 330 kg      104 kg
Maig 12.361 kg     731 kg 119 kg 193 kg        63 kg
Juny 13.172 kg     495 kg  2,5 kg 107 kg          3 kg
Juliol 12.105 kg     648 kg  2,9 kg     ----          -----
Total 116.169 kg  5.192 kg 1.567 kg   1.415 kg     1.320 kg

Repetim la publicació de l’article del 21 de setembre (nº 3.094, pàgina 
12) signat pel col·laborador Francisco Amat, donat que no es van 
imprimir correctament les imatges i la tabla va quedar descompensada.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



5 octubre de 2019

24 Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital



5 octubre de 2019

25Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

PROGRAMA

Taller 1 (4 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

Taller 2 (4 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 (4 h):
• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional_

Vinaròs

FECHA Y LUGAR
Días 24, 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019 
Horario de 15:00 a 19:00 h. VINALAB

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

INSCRIPCIONES

 

CONTACTA CON NOSOTROS
Ajuntament de Vinaròs
Agència de Desenvolupament Local 
adl@vinaros.es
964 407 700

bit.ly/ComençaexportarVinaros

Presentació del llibre  
MANUAL DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL 
de Mark Engler i Paul Engler 
Farà la presentació l’editor de Saldonar el 

Sr. Joan Francesc Gil 
El proper divendres 11 d’octubre a les 

19h a la Biblioteca de Vinaròs.

 

Organitza:  Associació 
Cultural Jaume I de Vinaròs.  

Amb el suport: 

   W      
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  MÉS INFORMACIÓ 
ADL Agència de Desenvolupament Local

 Carrer de Sant Ramon, s/n
 Tel. 964 407 700
 http://adl.vinaros.es 

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIGITALITZA’T
2n semestre

Dirigit a PIMES

Taller 
«Fotografia de 
producte per a 
xarxes socials» 

(4 h)
Dies 1 i 3 d’octubre 

de 14.30 a  
16.30 hores

Inscripcions fins al 
24 de setembre

Taller «Coneixes 
la teua 

competència a 
internet?» (2 h)

Divendres 8 de 
novembre de 14.30 a 

16.30 hores
Inscripcions fins al 31 

d’octubre

Taller «Aprén 
com vendre 
més amb el 
màrqueting en 
línia» (2 h)
Dijous 7 de 
novembre de 14.30 a 
16.30 hores
Inscripcions fins al 
30 d’octubre

Taller «Claus 
d’èxit per a una 
botiga en línia» 
(2 h)
Dijous 14 de 
novembre de 14.30 a 
16.30 hores
Inscripcions fins al 7 
de novembre

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

  · 
 96

4 4
01

 91
2

  LLOC DE REALITZACIÓ
 BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Entrada: Carrer de la Mare 

de Déu del Pilar, 26
  INSCRIPCIONS EN LÍNIA

 bit.ly/DIGITALITZAT

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital
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Tauler Municipal

Se pone en conocimiento del público en general que del 30 
de septiembre al 7 de octubre de 2019 estarán expuestas 
para su consulta las Listas del Censo Electoral en la oficina de 
OIAC (Oficina de Información y Atención al Ciudadano) sita en 
Plaza Jovellar nº 2. 
Se hace constar que las citadas listas serán las que se utilizarán 
para los próximos comicios electorales (Elecciones Generales) a 
celebrar el próximo día 10 de noviembre del año 2019.

El alcalde

ANUNCIO

 

 

 

                                                           A N U N C I O

 

 

Se pone en conocimiento del público en general que del 30 de septiembre al 7 de octubre del 
año 2019, estarán expuestas para su consulta las Listas del Censo Electoral, en la oficina de 
OIAC ( OFICINA DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO ) sita en la Plaza Jovellar 
nº 2 .

 

Se hace constar que las citadas listas serán las que se utilizaran para los próximos comicios  
electorales ( Elecciones Generales), a celebrar el próximo día 10 de noviembre del año 2019.

 

                                            Vinaròs, a 25 de septiembre del año 2019

 

                                                                EL ALCALDE

                                        DOCUMENO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Tauler Municipal

           

P a s s e i g  d e  C o l o m,  s / n  ·  1 2 5 0 0  V i n a r ò s  ·  T e l è f o n  9 6 4  4 0 7  4 9 3  ·   A / e  c o ns e l l . f p a @ v i n a r o s . e s    w w w . c o n s e l l e p a . v i n a r o s . e s
 

Cursos d’idiomes  estrangers   2019-20 
 

CURS DURADA PERÍODE HORARI PROFESSORA LLOC PREU 

Anglés  
Iniciació 

 

50 h 

Del 8 d’octubre 
 al  11 de febrer  

Dimarts i dijous  
de 9.30 a 11h 

 

Marta Martínez 

Centre Municipal de la 3a 
edat. C/Pilar,42  

Aula 1r pis 

 
General: 57,5 € 
Socis: 52,90 € 

 
(Descomptes del 50% per a 

aturats als cursos d’iniciació als 
diferents idiomes) 

Anglés  
Nivell 3 

Del 21 d’octubre 
al 4 de març  

Dilluns i dimecres  de 
15.30 a 17h 

Centre d'FPA 

Anglés  
Nivell 2 

Inscripcions a partir 
del 13 de gener 

Del 13 de febrer 
al 18 de juny 

Dimarts i dijous  
de 9.30 a 11h 

 

Centre Municipal de la 3a 
edat. C/Pilar,42  

Aula 1r pis 

Francés 
Iniciació  

Del  17 d’octubre 
al  20 de febrer 

Dimarts i dijous  
de 17.45 a 19.15h 

 

M. Dolores 
Carreras 

CEIP Misericòrdia  

Alemany 
Iniciació  

 
Del 22 d’octubre 
al  27 de febrer 

Dimarts i dijous 
 d’11 a 12.30h Katja Kaudelka 

Centre Municipal de la 3a 
edat. C/Pilar, 42  

Aula 1r pis 

Xinés 
Iniciació  

Inscripcions a partir 
del 13 de gener 

30 h Del 5 de març  al  
28 de maig  

Dilluns i dijous  
 de 15.30 a 17h An ZhiHong Centre d'FPA 

General: € 
Socis: 21.15 € 

(Persones aturades 50%) 

 
 

 Informació i inscripcions: 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 
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CURSOS D'INFORMÀTICA , TELÈFONS I TAULETES      2019/20       

         1r període 

CURS DURADA PERÍODE HORARI FORMADORA 
 

PREU 

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 
(Windows 10+Word 2016 + Internet 0 ) 

60h Del 14 d’octubre al 10 
de gener 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 9.30 a 11.30h Eva Roig 

General:81 € 
Socis: 74.50 € 

(jubilats i aturats 50%) 

 

INTERNET I 

39h 
 

Del 15 d’octubre 
 al 23 de gener 

 

Dimarts i dijous                  
de 10.45 a 12.15h 

Míriam Buale 

General:52.65 € 
Socis:48.40 € 

(jubilats i aturats 50%) INTERNET II 
(Veure contingut al darrere) 

Dimarts i dijous                  
de 15 a 16.30h 

TELÈFONS ANDROID: INICIACIÓ 
Grup A 

Dimarts i dijous                  
de 9.15 a 10.45h 

General:44.85 € 
Socis: 41.25 € 

TAULETES ANDROID: INICIACIÓ 
 Grup A 

Dimarts i dijous                  
de 16.30 a 18h 

General:44.85 € 
Socis: 41.25 € 

FULL DE CÀLCUL EXCEL 2016 30 h Del 15 d’octubre 
 al 3 de desembre 

Dimarts i dijous                   
de 19.30 a 21.30h Eva Roig 

General:40.5 € 
Socis:37.25 € 
(aturats 50%) 

 
Informació i inscripcions: 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià 

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 

CURSOS DE VALENCIÀ  2019/20 
 
 

NOCIONS BÀSIQUES DE VALENCIÀ ESCRIT PER A VALENCIANOPARLANTS 
Curs adreçat a persones que parlen el valencià  però que no el van estudiar a escola i l’utilitzen habitualment de manera escrita. El 
curs permetrà millorar les capacitats de fer-ho amb correcció a l’hora d’escriure missatges, notes… 

DURADA LLOC CALENDARI HORARI PROFESSORA PREU 

40 h Centre d’FPA Del  15 de novembre al 22 de maig 
Divendres  

de 9.15 a 11.15h 
 

Pepi Queralt 10 € 

 

 
PREPARACIÓ DE LES PROVES DE VALENCIÀ -  NIVELLS A2, B1 I C2 
CONVOCATÒRIA 2020  
Organismes oficials que examinen: JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià),EOI (Escola Oficial d’Idiomes) i  CIEACOVA 
(Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià) 
 
NIVELL DURADA LLOC CALENDARI HORARI PROFESSORA PREU 
A2                            
(antic oral) 

 
60h 

Centre 
Municipal de la 

3a Edat. C. 
Pilar, 42      

Aula 1r pis Del 5 de novembre 
 al 7 d’abril  

Dimarts i dijous     
 de 15.30 a 17h 

Pili Guardino 

20 € 
B1                        
(antic elemental) 
 
 

CEFIRE: Av 
Llibertat 2D 
Aula 2n pis 

Dimarts i dijous     
de 9.15 a 10.45h 

C2  
(antic superior) 
 
 

75 h Centre d’FPA Del 19 de novembre  
al 15 de juny  

Dilluns i dimarts  
de 15.30 a 17h 

 
Provi Fabregat 

 
 

CONCERT  INAUGURAL

DEL CURS ESCOLAR 2019/2020
DE L'ESCOLA DE MUSICA “LA ALIANZA”

El pròxim dissabte  dia 5 a les 12 del matí a
l'Auditori municipal acte inaugural del curs escolar

2019/2020 de la nostra Escola.
US ESPEREM

E S C O L A   D E   M Ú S I C A
L  A    A  L  I  A  N  Z  A

S O C I E T A T   M U S I C A L

V I N A R Ò S

 

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE  

FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA 

 

 

 

www.divinaprovidenciavinaros.es 

 

NIVELL 
MATRÍCULA 
FINS EL  

DIA EXAMEN

KET (A2)  17-10-2019 23-11-2019 

PET (B1)  17-10-2019 23-11-2019 

FIRST (B2)  24-10-2019 16-11-2019 

 



5 octubre de 2019

30

PUBLICITAT

ESQUELES

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

Jaime, et recordarem i estimarem sempre. 

En memòria de:
Jaime Anglés Queral

Que ha mort el dia 
28 de setembre de 2019

a la edad de 77 anys.

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres 
d’afecte i condolença que ens han mostrat.

Afligits: Dona, fills, néta, germana, gendre i tota les resta de 
família preguem una oració per l’etern descans de la seva ànima.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



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

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 




