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La celebració del 9 d’Octubre

La Policia Local celebra el dia del seu patró
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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

Vinaròs va celebrar dimecres passat el 9 d’Octubre, una 
jornada que s’emmarcava dins de l'àmplia programació 
del 778 aniversari de la concessió de la Carta de Poblament.  
Els actes es van iniciar amb l'ofrena floral en el 
monument dedicat al rei Jaume I, amb presència 
d'autoritats del consistori i de les forces de seguretat, 
així com de la cort d'honor de festes. L'alcalde Guillem 
Alsina, va reivindicar en el seu parlament la diversitat del 
poble valencià. “Una diversitat que té un denominador 
comú: l'estima i el respecte per la nostra terra, llengua, 
valors i la seva gent. I és que des de la diversitat és 
d'on sorgeix l'enteniment que finalment desemboca 

en unió. Cadascú, des del seu convenciment. Però 
sense perdre mai el respecte per l'altre” va assenyalar. 
Després de l'ofrena, va haver-hi una actuació dels 
dolçainers i tabaleters de la Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs i de la nova agrupació musical Rondalla 
Vinarossenca Mar i Terra. Després es va partir en cercavila 
fins a la pèrgola del passeig Colom, lloc on se celebrava 
la jornada de Nanos al Carrer en la qual els més menuts 
van gaudir de tallers de jocs tradicionals, de construcció 
de caps de nano i de la “dansa dels nanos”. A la tarda va 
haver-hi mascletada de globus i una cercavila amb els 
propis nanos construïts pels xiquets participants.

Vinaròs celebra el 9 d'Octubre

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

X.Flores

Autoritats i cort d'honor de les festes van participar en l'ofrena floral al monument de Jaume I

La cort d'honor i també les autoritats locals, a la participativa jornada de nanos al carrer
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ACTUALITAT

La Colla de Dolçaina i Tabal, durant la seua actuació La Rondalla Vinarossenca Terra i Mar va debutar amb tres peces

L'alcalde, Guillem Alsina, dirigint-se als presents

Tallers de la Jornada de Nanos al carrer
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ACTUALITAT

X.Flores
El director general de Ports de la Generalitat, 
Emilio Obiol, va visitar el dijous 3 d'octubre 
Vinaròs, tal com es va comprometre a mitjans 
de setembre després d'una reunió a València 
amb l'alcalde, Guillem Alsina, per a veure “in 
situ” l'entorn portuari que l'Ajuntament vol 
posar en valor amb la realització d'un centre 
d'inspiració turística en l'antiga cooperativa 
pesquera, l'enderrocament de les casetes dels 
mariners com a inici del pla per a remodelar la 
plaça Primer de Maig o el Pla d'Usos del port. 
Quant a l'enderrocament de les casetes dels 
mariners de la plaça de Primer de Maig, Obiol 
va destacar que l'Ajuntament i la Conselleria 
“han fet els deures i aquest document està 
pràcticament finalitzat, i serà la primera iniciativa 
que es durà a terme i també la més vistosa”. 
I és que l'enderrocament d'aquestes casetes, 
previst per a dins d'un mes o un mes i mig, obrirà 
l'espai al port i el farà més accessible als veïns, al 
mateix temps que també ajudarà a donar una 
millor imatge de la zona, com és intenció de l'equip 
de govern. “Es tracta de casetes que no tenen 
pràcticament cap ús i que poden afectar la seguretat 

pública, amb el que amb la seva desaparició es 
guanyarà horitzó sobre la làmina d'aigua i també 
en la relació port-ciutat”. L'actuació costa al voltant 
de 60.000 euros i es realitzarà en diverses fases. 
Quant a la transformació de l'antiga cooperativa 
dels pescadors en el nou centre d'interpretació 
turístic, Obiol ha destacat que s'està avançant en 
les negociacions per a la cessió de l'edifici i de l'ús 
a l'Ajuntament per a començar a desenvolupar 
el projecte, finançat a través del fons EDUSI. 
“Pensem que la fórmula més idònia és que la 
Generalitat atorgui una concessió a l'Ajuntament 
per un període de temps molt llarg, sobre els 50 
anys”, encara que s'està treballant en la concreció 
del cànon que haurà de pagar el consistori.  
Respecte al Pla d'Usos del Port, va dir que s'està 
treballant en el tema des de fa temps i està 
pràcticament realitzat. “Abans de la seva publicació 
volem incorporar l'última observació, al·legació i 
idea i valorar-la i si és possible estimar-la, perquè 
volem que aquest document estigui clarament 
identificat amb Vinaròs. Volem acabar-ho dintre 
del termini i en la forma escaient raonable, però 
sobretot que tots hagin dit la seva”, va concloure. 
Finalment, quant a la possibilitat de dragar el 

port i aprofitar la sorra per a reposar la zona sud 
de la platja del Fortí, danyada en l'últim temporal, 
Obiol va indicar que el tema de la regeneració de 
platges depèn de Costes i que “el transvasament 
de sorra del Port a platges ha d'anar lligat a la 
necessitat estricta de dragar el port, per la qual 
cosa abans cal estudiar si hi ha problemes en 
el calat del port, i si fos així actuaríem, però 
si no hauran de ser altres administracions les 
que s'ocupin de la regeneració de la platja”. 
Obiol també va lloar a l'actual equip de govern de 
Vinaròs, apuntant que en la seva opinió “té una 
mirada diferent sobre les relacions entre la ciutat 
i el port, una mirada apassionada, voluntariosa, 
amb moltes idees i talent, i des de la Conselleria 
esperem estar a l'altura d'aquesta voluntat”.

Redacció
La Conselleria de Política Territorial 
de la Generalitat Valenciana ha 
publicat informació dels projectes del 
programa Paisatge Litoral, que inclou 
la creació d'una Via Verda entre tots els 
pobles del litoral de la Comunitat. En 
concret ha tret el tram entre Vinaròs i 
Benicarló, amb una exposició pública 
de 45 dies, perquè la ciutadania puga 
presentar al·legacions o propostes que 
ajuden a millorar el projecte.
El regidor de Transició Ecològica, Hugo 
Romero, ha destacat que la “Via Verda 

Litoral serà un itinerari sostenible que 
permetrà als veïns poder gaudir de la 
costa amb bici o caminant, fins a l'altre 
extrem del País Valencià”. En aquest 
sentit, insistia que "no només es tracta 
d'un carril d'oci, sinó que també té com 
a objectiu protegir i posar en valor tot el 
litoral". Segons ha comentat el programa 
Paisatge Litoral sobretot vol eliminar els 
impactes ambientals negatius per a crear 
unes normes d'integració paisatgística 
de les edificacions amb la costa per a 
protegir els valors ambientals i territorials 
del litoral.

Per la seua banda, el regidor 
d’Urbanisme, José Chaler, ha explicat 
que el tram entre Vinaròs i Benicarló 
consistirà en crear una via des del Riu 
Sénia, amb la plantació de vegetació 
mediterrània al voltant, que servirà per 
posar en valor el camí, a més, d'ajudar 
a donar una major estabilitat als penya-
segats. En aquest tram també es preveu 
rehabilitar elements del patrimoni 
agrari, així com aprofitar els camins 

existents per marcar un itinerari ciclista 
i un altre per a vianants.
D'altra banda, també inclou la 
requalificació dels espais urbans del 
port amb una via que travesse el 
front marítim, que ajude a vertebrar 
i regenerar els espais públics, a més 
de gestionar una mobilitat sostenible, 
que permetisca una connexió amb 
Benicarló per a millorar la qualitat 
urbana de les dues ciutats.

L'Ajuntament de Vinaròs, des de la Regidoria de 
Política Social i Joventut, està ultimant 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 governamentals i associacions 
de la nostra ciutat que van ser convidades a un 
altre taller de treball i reflexió sobre aquest mateix 
Pla.
En l'última sessió, impartida l'1 d'octubre, per 
l'empresa Creas I+D amb el coordinador tècnic 
i assistida per la mediadora intercultural i 
l'agent d'igualtat, fou preparada per conèixer i 
aprofundir en una manera de treballar coordinada 
i planificada, on preval la unió de sinergies per un 
bé comú: que tots els agents socials treballen junts 
per un Vinaròs més inclusiu i més humà.

L'objectiu específic d'aquesta sessió fou concretar 
les mesures contemplades en el Pla, així com la 
creació del Consell Local d'Inclusió i Cohesió Social, 
el qual serà l'òrgan encarregat del seguiment i 
avaluació del document durant els anys que estiga 
en vigor. L'anomenat consell el formaran agents 
del tercer sector, sindicats i professionals, entre 
altres.
La dinàmica que es va seguir va ser una 
presentació i exposició del DAFO 
obtingut de les dades oficials i 
de la informació facilitada per 
experts, amb l'equip tècnic, per 
poder després fer uns grups de 
treball que tenien la finalitat de 
debatre sobre allò exposat, a 
més de proposar prioritats i/o 

noves aportacions.
El Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social té previst la 
seua aprovació abans de finalitzar el 2019, el qual 
estarà finançant per la Generalitat, el Fons Social 
Europeu i el propi Ajuntament; 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.

Ports iniciarà en un mes l'enderrocament de 
les casetes que obrirà la plaça Primer de Maig

Política Territorial obri a la participació ciutadana el projecte 
de la via litoral Vinaròs- Benicarló
L'objectiu és traçar una Via Verda Litoral que unisca tots els pobles costaners 
de la Comunitat des de Vinaròs fins a Pilar de la Horadada

L'Ajuntament avança en la redacció definitiva del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social
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Redacció
L'edifici ABC de Madrid va acollir el passat 
dijous 3 d’octubre a la tarde el 10è aniversari de 
Saborea España, amb la participació de 18 de 
les destinacions que formen part de la marca, 
entre elles Vinaròs. La vetllada va servir per 
donar a conéixer els productes gastronòmics de 
cada ciutat, on el llagostí vinarossenc va tenir un 
protagonisme especial entre tots els assistents a 
l'acte, gràcies a la innovadora tapa que va crear el 
xef de l'Hotel Restaurant Teruel, Roberto Belmonte, 
Llagostí de Vinaròs sobre bisqué del seu corall amb 
aroma thai.
Així mateix l'estant de Vinaròs també va comptar 
amb productes de proximitat, de gran qualitat, 
com els vins de L'Estanquer, les anxoves de Coarvi, 
els bolets de Bons Bolets, Olis Cuquello i els olis 
mil·lenaris de la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia que també van cridar l'atenció entre el prop 
de 200 persones que van participar a la vetllada.
A la gala va assistir la ministra de Turisme i Comerç 

en funcions, Maria Reyes Maroto, l'actual president 
de Saborea España, Adolfo Muñoz, el president 
d'honor de l'entitat Perdo Subijana i l'expresident 
de Saborea España Pedro Larumbe. Tots ells 
van destacar la importància de promocionar la 
gastronomia com a recurs per atreure més visitants 
i també per a crear nous atractius turístics.
Per la seua banda, el regidor de Promoció de la 
Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha destacat 
que “és important la presència de Vinaròs en 
aquest tipus d'activitats, perquè suposa una bona 
oportunitat per donar a conéixer els atractius 
gastronòmics entre alguns dels cuiners i crítics 
culinaris més destacats de l'Estat”. En aquest sentit, 
afegia que la promoció de Vinaròs com a destinació 
referent en l'àmbit gastronòmic serà una de les 
principals prioritats per aquesta legislatura. 
Saborea España se posiciona com la primera 
plataforma de l'Estat en la promoció de la 
gastronomia amb experiències turístiques 
úniques de cada localitat, per tal de crear nous 

atractius, aprofitant les potencialitats dels 
productes culinaris de cada destinació. En el cas 
de Vinaròs sobretot es treballa amb el llagostí com 
a principal referent gastronòmic, amb activitats 
complementàries com pesca turisme, visites al 
Mercat Municipal i a les oliveres mil·lenàries per 
crear experiències úniques.

Vinaròs participa en la gala del 10é aniversari de Saborea España
L'acte s'ha celebrat a Madrid amb la presència de 18 de les ciutats que formen part de la marca gastroturística, en una cerimònia que ha comptat amb la 
l'assistència de la ministra de Turisme i Comerç en funcions, Maria Reyes Maroto

ACTUALITAT

Divendres passat, les tècniques d'orientació i 
formació del projecte Itineraris es van reunir 
amb    les tècniques del Pacte Territorial per 
l'Ocupació Maestrat Litoral   amb la finalitat de 
traçar noves  propostes de tallers d'orientació 
laboral tant grupals com individuals i els cursos 

de formació que s'oferiran als usuaris del 
ProjecDivendres te Itineraris de Vinaròs.
El projecte Itineraris és una actuació cofinançada 
per la Unió Europea a través del Programa 
Operatiu del Fondo Social Europeu (FSE) de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020

Col.laboració d' Itineraris amb el Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral

X.Flores
Vinaròs va celebrar el 3 d'octubre el Dia de 
la Policia Local. Ho va fer amb una missa i la 
formació davant l'Ajuntament, diversos dies 
més tard en coincidir el dia del patró dels agents 
amb els actes centrals que la Ciutat va realitzar 
el passat 29 de setembre amb motiu del 778 
aniversari de la Carta de Poblament.  L'acte va 
comptar amb la presència de la subdelegada del 
Govern a Castelló, Soledad Ten. L'alcalde, Guillem 
Alsina, va destacar el treball realitzat pel cos a la 
localitat, i va mostrar la seva satisfacció per haver 
aconseguit un acord amb l’administració local en 
les seves reivindicacions salarials que ha retornat la 
normalitat en els serveis extraordinaris. “Comptem 
amb un cos absolutament professional, que vetlla 
per la seguretat dels nostres ciutadans i són els 
primers que davant una situació d'emergència 
fan un pas endavant per a salvaguardar la nostra 
integritat. Sou part essencial de l'estabilitat 
emocional i vital d'aquesta ciutat. En el vostre 
dia cal reivindicar-se com un cos disposat a 

aprendre sempre a modernitzar-se i fins i tot 
a adaptar-se a noves situacions socials que es 
donen en la nostra societat. Des de l'Ajuntament 
som conscients que sense seguretat no hi ha 
llibertat i sense llei no hi ha justícia. Sou el 
primer contacte ciutadà amb les problemàtiques 
diàries, la primera mà i la primera paraula que 
permet transmetre serenitat davant situacions 
d'incertesa o de perillositat”, va indicar Alsina.  
Per part seva, l'intendent Juan Manuel 
Domènech, va agrair el comportament dels 

agents durant el conflicte amb l'Ajuntament 
per les seves reivindicacions laborals, per 
a reforçar els serveis. “Hem passat mesos 
complicats, però amb treball i dedicació ho 
hem pogut treure tot endavant”, va assenyalar.  
Durant aquest acte, es va procedir al lliurament 
d'una sèrie de felicitacions públiques a diversos 
components d'aquest cos policial per serveis 
significatius durant l'últim any i també es va 
reconèixer a alguns veïns pels seus actes destacats 
de col·laboració ciutadana.

La Policia Local de Vinaròs celebra el dia del seu patró

L'acte va consistir amb una missa i una formació davant del consistori i va comptar amb la presència de  la subdelegada del Govern, Soledad Ten
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ACTUALITAT

Vinaròs ja forma part de la Xarxa Salut de la Generalitat Valenciana, després de 
l'aprovació per Ple de l'Ajuntament. La Xarxa Salut és la xarxa de municipis de 
la Comunitat Valenciana adherits al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 
(2016-2020) amb el compromís de dur a terme accions de promoció de la salut.  
El dia 2 d'octubre el regidor d'Urbanisme, Esports i Salut Jose Chaler López i la tècnica 
de l’ UPCCA es van desplaçar a Sant Mateu per acudir a la reunió comarcal sobre 
Xarxa Salut. Aquestes reunions tenen com a objectiu que les administracions locals 
participen de manera coordinada en la millora de la salut i qualitat de la població i dels 
entorns del municipi i contribueixen a reduir les desigualtats en salut a l'àmbit local. 
Entre els avantatges principals de formar part de la Xarxa Salut, es troben la 
possibilitat de participar en seminaris, tallers i jornades orientades a l'intercanvi 
d'experiències entre municipis, obtenir resultats de millora de la salut de la població, 
millorar la participació i la convivència, contribuir a reduir les desigualtats de salut 
en l'àmbit local i la possibilitat d'accedir a les subvencions que la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública convoca per a desenvolupar la xarxa.

El presidente local del PP de Vinaròs y 
portavoz adjunto en el Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, será el candidato 
número 2 de los populares para el 
Congreso de los Diputados en las 
elecciones generales del 10 de noviembre.
Gandía ha señalado que “es fundamental 
que, en el Congreso de los Diputados, 
donde se toman las decisiones y se 
aprueba el presupuesto general de Estado 
haya una voz del norte de la provincia 
de Castellón que defienda y reivindique 
las infraestructuras y servicios que 

necesitamos para seguir progresando”.
El vinarocense ha indicado que “el Partido 
Popular presentamos una candidatura 
que vertebra la provincia, con personas 
que venimos del municipalismo y que por 
tanto conocemos los problemas reales de 
las personas que vivimos en la comarca. 
Por eso mi compromiso, al igual que el 
resto de mis compañeros de candidatura, 
será firme y constante para que aquellas 
infraestructuras prometidas durante 
años y años ahora se conviertan en una 
realidad”.

Redacció
La regidora de Desenvolupament Local, Anna Fibla, 
ha presentat nous cursos i formació per al sector 
agrari organitzats des de la Generalitat Valenciana, 
Unió Europea i Unió de Petits Agricultors i 
Ramaders, amb la col·laboració de l'Agència de 
Desenvolupament Local. 
La regidora Fibla ha explicat que "atesa l'actual 
diversitat d'activitats econòmiques vinculades 
a l'agricultura, com ara l'agroalimentació o 
l'agroturisme, des de la Regidora s'han programat 
una formació específica per ajudar a les empreses 
i emprenedors a posar en marxa noves iniciatives 
o idees de negoci". Segons ha detallat tots els 
tallers seran gratuïts, amb inscripció prèvia, i es 
faran a la Biblioteca Municipal. 
La primera acció serà a través del programa 
Agroforma't, amb el taller semipresencial "Inici 

a l'activitat agrària", la formació comptarà amb 
un total de 44 hores i s'impartirà del 21 al 25 
d'octubre a la Biblioteca Municipal en horari de 
16h a 20h. Les inscripcions es poder fer de forma 
gratuïta fins al 14 d'octubre. 
Agroforma't també inclourà quatre seminaris, 
"Potencialitat de la PAC Reserva Nacional" per al 
5 de novembre, inscripcions fins al 29 d'octubre. 
"Condicionament i comercialització, augment de 
rendes i canvis normatius" per al 12 de novembre, 
inscripcions obertes fins al 5 del mateix mes. 
"Eines de venda directa per als i les productores", 
dies 19 i 21 de novembre, places disponibles 
fins al dia 12. I per últim, "Malherbologia i 
cobertes verdes: un enfocament agroecològic" 
per al 26 de novembre, inscripcions fins al dia 
19. Cal destacar que tots els seminaris es faran 
a la Biblioteca Municipal en horari de tarde i les 

inscripcions es poder realitzar a través del web bit.
ly/AGROFORMAT. 
D'altra banda, per al dijous 14 de novembre es 
farà la jornada "Noves oportunitats de negoci 
del sector agroalimentari i agroturístic", amb 
dues xerrades a la Biblioteca Municipal. Les 
inscripcions es poden formalitzar des del web bit.
ly/OPORTUNITATSDENEGOCI. 
Per més informació es poden adreçar a la pàgina 
http://adl.vinaros.es o bé de forma presencial a 
l'oficina de l'Agència de Desenvolupament Local 
ubicada al carrer Sant Ramon

Lluis Gandia, candidato número 2 del Partido Popular 
al Congreso en las elecciones del 10 de noviembre

Vinaròs s'adhereix a la Xarxa Salut de la Generalitat Valenciana

Vinaròs oferirà tallers i seminaris per al foment de l'emprenedoria 
dins del sector agrari 
La formació està adreçada tant per a empreses com per a persones emprenedores, amb l'objectiu que 
puguen posar en marxa noves iniciatives o negocis 
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ACTUALITAT

E.Fonollosa
El 30 Congrés mèdic de l’associació de metges 
valencians SoVaMFiC, celebrat a Castelló amb 
especial protagonisme dels professionals del 
Maestrat i Els Ports, va comptar amb 190 assistents 
i prop de 90 ponents.
La majoria eren professionals en formació: 113 
Residents de Medicina Familiar i Comunitària i 58 
MFiC. També va ser important la participació de 
professionals d’Infermeria (12 + 1 EIR), treball social 
(2) i farmàcia (2), a més d’un endocrí i una metgessa 
jubilada.
Va haver-hi una sorpresa inicial procedent d’Els Ports 
i és que el congrés es va inaugurar amb la projecció 
d’un vídeo gravar per Carles Cabrelles, on el popular 
pregoner de Vallibona José María Meseguer “Barranc” 

feia un especial pregó per a aquesta 
ocasió.
El congrés ha reconegut el treball del 
personal resident de primer any dels 
centres de salut de Benicarló i Vinaròs 
amb el millor cas clínic i al centre de 
salut de Morella com  millor experiència
El Congrés va permetre als professionals 
de la Sanitat actualitzar-se per al treball 
diari, i que a la vegada va servir de punt 
de trobada i de reconeixement entre 
professionals.
El president del comitè organitzador 
era el metge de Vallibona i Castell de Cabres Nel.lo 
Monfort Lázaro i el president del comitè científic 
era Javier Sorribes Monfort.

El 30 Congrés constà de la 21 Jornada de Residents 
i Joves Metges de Família, i del congrés pròpiament 
dit, i es va fer els dies 3 i 4 d’Octubre al Planetari de 
Castelló.

Los días 14 y 15 de septiembre de 2019 APNAL-
Ecologistas en Acción realizó, en Vinaròs, el 
XII curso de iniciación a la ornitología, basado 
en aprender a identificar a nuestras aves más 
cercanas.  
Las clases teóricas y prácticas fueron 
realizadas por nuestros ornitólogos, con 
amplia experiencia, Déborah Fandos y 
Enrique Luque, con quienes disfrutamos 
de estupendas nociones magistrales sobre 
las aves de la Penísula Ibérica y de nuestra 
comarca. Aprendimos a reconocer aves por 
su silueta, su vuelo, su tamaño, sus cantos, etc. 
Se hicieron, además, talleres de identificación 

de aves y de estudio de alimentación de las 
rapaces nocturnas mediante el análisis de 
las egagrópilas (bolas que degluten éstas 
aves con los restos que no digieren: huesos, 
exoesqueletos de insectos, pelo y plumas 
fundamentalmente). 
Fueron dieciocho los participantes en esta 
actividad formativa gratuita, que contó con 
visitas prácticas a los parajes naturales de la 
desembocadura el río Servol y el Delta del Ebro. 
En ellos pudimos admirar a los bellos martines 
pescadores; a las majestuosas garzas y garcillas; 
a los esquivos andarrios; a las abundantes 
gaviotas y anátidas, e incluso observamos la 

migración de rapaces, flamencos y numerosas 
aves paseriformes.  
 
Mil gracias a los asistentes por su paciencia 
y ganas por aprender; mil gracias al 
Ayuntamiento de Vinaròs (Área de Medio 
Ambiente) por subvencionar esta actividad y 
mil gracias a la Caixa Vinaròs y su Fundació, por 
la cesión del salón de actos para desarrollar las 
clases teóricas.  
¡Son fundamentales estos cursos de formación 
para comprender el funcionamiento de la 
biodiversidad y sus problemáticas! 
Alguna imágenes del curso:

Quasi 200 assistents i 90 ponents en el 30 Congrés mèdic de la SoVaMFiC 
amb protagonisme del Departament de Salut de Vinaròs

XII Curso de Iniciación a la Ornitología
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SOCIETAT

Tal i com us vam informar de l’entrada triomfal de 
l’estiu al Centre de Dia, no ha de ser menys quan 
hem d’acomiadar-nos!!
Al llarg de l’estiu, a banda de realitzar les activitats 
que tenim planificades diàriament, també hem 
estant realitzant diferents activitats, tant fora com 
dintre del centre. A més, amb la calor que fa en 
aquests mesos, no hem d’oblidar que tothom ha 
d’estar ben hidratat, nosaltres a banda de beure 
aigua, infusions i sucs, també ens hidratem i al 

mateix temps, ens refresquem amb els gelats de 
gel! Entre totes aquestes activitats, hem anar a 
collir mores per després fer un bon pastís.Per al 
dia del Carmen, vam anar al port per veure la seva 
sortida. Hem rebut la visita d’un voluntari on hem 
jugat amb els seus amics peluts de quatre potes!
També hem passat un matí amb el Club de la Vida 
realitzat alguns jocs olímpics i hem estat realitzant 
punts de llibre per poder donar-los el dia mundial 
de l’Alzhèimer!

Per aprofitar el bon temps a punt d’entrar a la 
tardor, també hem realitzat una sortida a Catí. 
Hem passat per l’Avellà abans d’anar a la fàbrica del 
torró i del formatge, a més d’anar al Prigó a dinar! 
Per últim, també hem estat preparant la decoració 
de la tardor i hem col·laborem amb la decoració 
de diferents “casetes” amb Rafa, l’escultor que 
encapçala el projecte d’una “ciutat feliç”! 
Com podeu veure, ens ho passem tant bé que no 
descansem si un moment!

El domingo 29 de septiembre en la residencia 
San Sebastián se notaba un espíritu y aire festivo. 
Algo pasaba y celebraban. Principalmente la 
fiesta de San Rafael Arcángel. Durante toda 
la semana anterior la Novena al Santo como 
preparación, y el domingo la fiesta solemne. 
Razón y motivo de esta fiesta. Los primeros 
tiempos de la Congregación de Hermanitas de 
los ancianos desamparados fueron muy difíciles, 
pues no había los medios y la economía que 
hoy tenemos. Las Hermanitas en aquella época 

recogían a todos los ancianos aunque no tuvieran 
nada para pagar la manutención. Eran las propias 
Hermanitas quienes peregrinaban por todos los 
pueblos de la provincia y de la diócesis 
para recaudar víveres de las cosechas del 
campo para poder comer en el “asilo”, que 
entonces así se llamaba. Las monjitas iban 
a los pueblos, bien caminando, bien en 
carro y se hospedaban en las casas que 
les daban cobijo. Antes de salir de casa se 
encomendaban a San Rafael para que en el 

camino les librara de todo peligro, como a 
Tobías en el Antiguo Testamento.
Así ha quedado una tradición  para  ayuda 
espiritual de todos.
Otra razón del  día era recaudar para comprar 
una cinta sinfín para caminar y mantenerse 
en forma los ancianos. Enriquecer la sala 
de gimnasia para así trabajar la “fisio” con 
mejores medios. Se organizó una tómbola para 
tener los medios económicos y la compra de dicha 
cinta. Gracias a todos los colaboradores.

Celebració del XX aniversari de la trobada de puntaires

Al Centre de Dia 
Municipal L’Onada 
ens acomiadem 
de l'estiu

Noticias de la Residencia San Sebastián
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SOCIETAT

Enlace Txus & Mich Enlace Aurora & Javi

Enlace Mamen & Bruno

El viernes 4 de octubre, Manuela Nento cumplió 100 años, siendo agasajada por familiares y 
amigos. Los concejales de Política Social, Berta Doménech, y de Promoción de la Ciudad, Interés 
Turístico, Fiestas y Relaciones Institucionales, Marc Albella, en representación del Ayuntamiento, 
la obsequiaron con una tarta y un pin del escudo de la ciudad. ¡Muchas felicidades!

Femme Força Vinaròs es manifestà per les 45 víctimes d'enguany per violència 
masclista. E.Fonollosa



12 octubre de 2019

10

La setmana del 23 al 29 de setembre, conscients 
de la situació d’emergència climàtica que pateix el 
planeta, l’IES Vilaplana es va sumar a les nombroses 
activitats reivindicatives i de protesta dutes a terme 
per la població jove d’arreu del món.
Coordinades per la Comissió de medi ambient, es 
van realitzar diverses accions com un minut de 
silenci per la degradació del planeta i l’assistència 

al centre amb una samarreta verda per fer evident 
la necessitat de respectar i protegir la natura. La 
projecció del documental Antes de que sea tarde 
contribuí també a la sensibilització de l’alumnat 
sobre aquest tema tan preocupant. Finalment, els 
grups de 2n d’ESO van realitzar diversos cartells 
on destacaven, d’una banda, certes accions que 
cal evitar per millorar la salut de la Terra i, d’altra, 

proclamaven la necessitat urgent d’una altra 
manera de viure.
Totes aquestes mobilitzacions van culminar el dia 
27 amb la vaga d’una part de l’alumnat, seguint 
l’exemple de l’activista Greta Thunberg,  i amb la 
participació en la manifestació, convocada a la 
plaça de l’Ajuntament, per demanar que s’ature 
l’escalfament  del nostre planeta.

Dijous passat 3 d'Octubre va visitar 
Vinaròs Emilio Obiol com a director 
general de Ports, Aeroports i 
Costes de la Comunitat Valenciana. 
El president de l'Associació de 
Persones amb Discapacitat COCEMFE 
Maestrat, Ramón Meseguer, va tindre 
l'oportunitat de reunir-se i parlar amb 
ell sobre l'accessibilitat del municipi, 
concretament de la platja del Clot 
en què s'estan realitzant obres per 
a fer d'ella una platja accesible per 

a persones amb mobilidad reduïda. 
Es va parlar de la necessitat de fer 
rebaixos en els passos de vianants 
que comuniquen amb la dita platja 
per a fer-ho accessible 100% així com 
de l'accessibilitat en altres punts de 
Vinaròs relacionats amb Ports i Costes. 
Una trobada molt productiva que 
va permetre intercanviar informació 
important i interessant que permetrà 
continuar fent de Vinaròs un municipi 
més accessible per a tots.

El grup que ha anat a l'excursió de Caixa Vinaròs, ja està a Brussel·les, primera parada del viatge.

SOCIETAT

Setmana del clima al Vilaplana

Cocemfe es reuneix amb el director general de Ports



12 octubre de 2019

11

CULTURA

Biblioteca Municipal, 17 d’octubre a les 18h.
Conxita Solans Roda ´
Comencem una nova temporada del nostre club de 
lectura. L'any 2017 Mariola Nos, ens va oferir un espai 
en la seva llibreria per iniciar aquesta aventura de llegir 
i comentar llibres: no es pot definir d'una altra manera; 
llegir és una aventura que ens submergeix en la cerca 
d'altres  mons,  d'aprofundir  en el coneixement de 
persones que amb els seus relats ens fan viure moltes 
vides, recrear moments històrics, saber més de la 
condició humana, o simplement gaudir de la lectura, 
una capacitat reservada únicament per als humans; 
la meravella que ens fa  diferents d'altres  éssers vius. 
En les nostres lectures hem dedicat especial atenció 
a les escriptores, tenint en compte que ha existit un 
llarg nombre d'anys, per no dir de segles,  que  les 
dones que escrivien eren considerades perilloses. 
Salvar aquest escull, ha significat anys de lluita contra 
els prejudicis que sorgien alhora de valorar el que una 
dona podia fer amb la seva  intel·ligència  i inspiració 
natural i tenir   l'oportunitat de publicar la seva obra; 
fos de ficció o fruit de la investigació científica. 
Tampoc vull dir que el nostre club hagi estat un espai 
exclusiu per a dones. Hem gaudit amb la lectura de 
llibres  excel·lents  escrits per homes, però ha estat 
fent ús de la llibertat de poder escollir, no per salvar 

diferències de gènere; desitjaríem que el nostre 
grup fos heterogeni, la millor manera  de què  una 
societat funcioni. Esperem que aquest curs 2019-
2020, pugui estar ple de bones lectures
Per al  pròxim 17  d'octubre a les 18 hores tenim una 
cita a la Biblioteca Municipal de Vinaròs, la qual 
amablement ens ha reservat lloc i data per a les nostres 
tertúlies.
El llibre que comentarem és d'una autora jove, Vanessa 
Montfort, considerada una de les veus més destacades 
de la nova literatura espanyola, "La  leyenda  de 
la  isla  sin  voz", una història sorprenent que ens 
trasllada al Nova York de 1842, i a la  illa de Blackwell, 
situada en l'East  River,   enfront de  Manhattan, una 
illa on traslladaven a persones que rebutjava la 
societat per esdevenir ombres esborrades del món, 
sense passat i sense futur, quan  inesperadament  la 
vida d'aquells malaurats condemnats a ser ignorats, 
comença a canviar amb la visita d'un personatge 
famós; Charles Dickens, de visita pels Estats Units en la 
plenitud de la seva fase creativa i de l'èxit reconegut de 
les seves obres. Allí es trobarà que aquella illa amaga 
molts secrets, i per tractar de descobrir-los i alhora 
ajudar als seus residents a recuperar l'esperança, els 
comença a narrar una història que serà la llavor de la 
més famosa de les seves obres, el "Conte de Nadal".

El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el proper dia 
17 d’octubre a les 19.30h a la Fundació Caixa Vinaròs una 
conferència a càrrec de Lluís Foix. La conferència, titulada 
“La crisi de les democràcies liberals” versarà sobre temes 
de l’actualitat política a nivell internacional.
Lluís Foix Carnicé (Rocafort de Vallbona, 1943). És 
llicenciat en Periodisme i Dret. Ha desenvolupat part 
de la seua carrera professional com a director de la 
Vanguardia, director adjunt i sotsdirector. També ha estat 
corresponsal en Londres i Washington. És especialista en 
política internacional i col·laborador en diversos mitjans 
de comunicació com El Punt-Avui, El Mundo Deportivo o 
diversos programes de RAC-1 o Catalunya Ràdio. També 
ha publicat diversos llibres com La marinada sempre 
arriba (2013) i Aquella porta giratòria (2016).

                                                                                    RESSENYES LITERÀRIES 
      
    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A    ÀGORA   
                                                   

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

 
“El amor en los tiempos del cólera”  de Gabriel García Márquez 

          

           En més d'una ocasió, Gabriel Garcia Márquez ( 1927-2014 )  va reconèixer que “El amor en 
los  tiempos del cólera” era la seua novel·la favorita. Un dels motius resideix en la història dels 
propis pares de l'autor com a font d'inspiració per al romanç de Fermina Daza , casada amb el metge 
Juvenal  Urbino, i el solitari Florentino Ariza en un poble portuari del Carib colombià.    
Desenvolupada al llarg de la vida dels tres protagonistes, “El amor en los tiempos del cólera” és 
com un bolero lent, un d’eixos que et submergeix en els pensaments d'uns personatges per als quals 
el temps és l'única esperança.  

Podríem  buscar en aquest llibre publicat en 1985 la resposta a una pregunta …Què és 
l’amor? Però a l’igual que en totes les seues obres, Gabriel García Marquez no dóna respostes fàcils 
o definicions clares. L’autor, guanyador del Premi Nobel de Literatura , en comptes d’aclarir les 
nostres idees sobre l’amor, les complica. És mou entre ambigüitats. O pot ser la realitat siga així 
d’embolicada, o pot ser siga més… 

L’amor en el temps del còlera, té a més del triangle amorós central un munt d’imatges que van 
des de l’amor jove al vell, del fidel a l’infidel, del respectable al vergonyós, del sexual al cast,…   
          Un ràpid resum del text podria dir que la història comença quan el  refugiat de guerra i antillà 
Jeremiah de Saint-amour se suïcida, el doctor Juvenal Urbino atén el seu cas i se sorprèn al saber 
que és el primer suïcidi , en molts anys, no dut a terme per raons tan justificades com l'amor. 
Aquesta mateixa vesprada el doctor Juvenal Urbino mor i deixa vídua a la seva estimada esposa 
Fermina Daza. Al final del funeral, mentre Fermina està tancant la porta de la seva casa veu a 
Florentino Ariza , un esperit del passat que ara arrossega  la promesa d’un amor que ell li  ha 
professat  , i així en un moment d'inspiració li reitera la seva promesa d'amor que ha complert durant  
cinquanta-un anys, nou mesos i quatre dies. Fermina Daza comença a ser atosigada pel fantasma 
d'un amor juvenil que no ha parat i des d'aquest punt Gabriel García Márquez ens conta una historia 
d'amor entranyable que ha de perdurar en el temps.

Passió ,obsessió i fins i tot assetjament narrades amb un llenguatge desbordant, desmesurat 
tant per la seua maestría com per les màgiques imatges que suggereix . Llegir aquest llibre és en 
certa forma llegir l’antinovel·la romàntica; un relat on l’ésser humà és ubicat en situacions que 
semblen impossibles fins que reflexiones sobre una realitat que, una vegada més, supera qualsevol 
ficció.  

 
Propera  Cita : 

  
     DIVENDRES 18   d’octubre  , 17h. 30’     BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS 
 

     “   El  curioso  incidente del perro a   medianoche   ”         
 
                                                                                                                                         de   Mark Haddon 

 

Club de Lectura Virginia Woolf “La leyenda de la isla sin voz”
de Vanessa Montfort
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X.Flores
La tardor cultural a Vinaròs s'inicia amb 
l'impuls de la celebració de la Carta 
de Poblament i continua amb una 
aposta pel teatre de qualitat a l'auditori 
municipal, fonamentalment amb obres 
valencianes i catalanes en formar part 
de l'art del Circuit Cultural Valencià de 
la Generalitat i de la Mostra de Teatre 
Reclam de l'UJI. Una tardor escènica 
que, en paraules de la regidora 
de Cultura, Anna Fibla “convida a 
reflexionar sobre temes d'actualitat 
presents en el nostre dia a dia, com 
l'assetjament escolar, la violència de 
gènere, la situació política o l'eutanàsia”. 
Aquesta tardor de teatre es va iniciar el 
passat 6 d'octubre amb la representació 
de l'obra “Joc de xiquetes”, de la 
companyia Bullanga Teatre, premi 
Max especial del públic en 2018 i 
continuarà el pròxim 20 d'octubre 
amb “La celestina” de Bambolina 
Teatre Practicable, triomfadora de la 

gala dels Premis d’Arts Escèniques 
Valencianes amb quatre guardons. “El 
pacte” de Bullanga Teatre li seguirà 
el 17 de novembre. Aquesta obra 
candidata a Millor espectacle i Millor 
Autoria Revelació en els premis Max 
2019 tracta de tres forces polítiques 
que s'uneixen per a desbancar al partit 
que sempre guanya les eleccions. El 
tema polític prosseguirà amb “L’electe”, 
d’ Horta teatre, el 29 de novembre, 
guardonada com a millor espectacle 
en la Mostra de Teatre d’Alcoi 2019. 
Finalment, la companyia teatre del 
Barri representarà l'1 de desembre 
“Celebraré la meva mort”, de Jordi 
Évole i Alberto Sant Joan, una obra 
basada en el cas del metge Marcos 
Houmann, acusat d'homicidi en un cas 
d'eutanàsia.
Els preus per totes les obres és de 20 
euros si s’agafa l’abonament i en cas de 
cada obra per separat, el preu és de 5 
euros.

CULTURA

Passeig històric guiat "Vinaròs comercial, història del 
comerç de Vinaròs dels darrers 150 anys"per l'Associació 
Cultural Amics de Vinaròs, amb Helena Roman.  E.Fonollosa

La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs va participar a la Trobada 
Gegantera de  L'Alcora

Vinaròs aposta per una tardor teatral de qualitat

Passeig històric guiat Trobada gegantera
La tècnic Amparo Chaler i la regidora de Cultura, Anna Fibla
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CULTURA

El passat dia 7 d’octubre, dins els actes de la Carta 
Pobla, a la biblioteca municipal, es va portar a 
terme la donació per part d’Alfredo Gómez i per 
mans de la regidora de cultura Anna Fibla del 
volum I original de la “Historia de Vinaròs” de 
J.M.Borrás Jarque. Hem de dir que a la biblioteca 
només estava el Volum II, i que ara la Historia de 
Borrás Jarque resta ja completa amb els seus dos 
volums per que puga ser consultada.
La regidora de Cultura, Anna Fibla, va agrair la 
donació desinteresada per part de Gómez per 
tindre completa l’obra de Borrás Jarque. 
De la seua banda, Gómez va explicar que és l’obra 
original de 1929 i impresa a Tortosa i va destacar 
la figura de Borrás Jarque. “És una obra escrita en 
un valencià molt de carrer, molt planer, perquè 
era el que ell volia. Aquest llibre va tindre molta 
importància al haver transcrit molts documents. Va 
ser un innovador, aportant moltissim a la història 
de Vinaròs”, va assenyalar, afegint que queden 
molt pocs volums originals d’aquesta obra.
L’obra estarà a l’abast de tot aquel que la vulgue 
consultar a l’arxiu de la biblioteca pública. 
La Historia de Vinaròs, presentada per l’autor als Jocs 
Florals de València el 1928, va resultar guanyadora 
al primer premi de la Diputació de Castelló. L’any 
següent va ser publicat aquest el primer volum a 

Tortosa, en l´editorial Católica “Correo de Tortosa” 
comprenent des de l’antigüetat fins al segle XVIII. 
El segon volum, publicat un parell d´anys després 
a la impremta Mas de Castelló, abasta des del 
s. XVIII fins a 1931. Malgrat de rebre una crítica 
molt favorable, Joan Manuel va sofrir problemes 
econòmics per a la seua publicació, cosa per la qua 
el III volum que tenia previst publicar-lo, dedicat a 
la part gràfica, tradicions, costums, gojos i refranys 
no va vore mai la llum. Hem d´apuntar que aquesta 
va ser una de les primeres monografies històriques 
de la província, escrita íntegrament en valencià, 
en un llenguatge planer i asequible a tot el públic, 
perquè així era la intenció del mestre Borrás, el 
portar la cultura a tot el poble. A més, destaca 
perque amb el seu coneixement dels arxius locals 
i provincials, a la seua obra va transcriure íntegres 
molts de documents antics, sent un dels primers 
en incorporar documents complets a una obra 
d´estes característiques, a més de tenir la aventaja 
que molts d´ells van desaparèixer a la passada 
guerra i per tal cosa hem pogut conservar-los 
publicats. Joan Manuel, mestre e incansable 
escriptor, gran intel·lectual de principis de segle i 
gran defensor de la llengua i la cultura valenciana 
té ja completa a la biblioteca els dos volums 
originaris de la seua obra, tot i que va ser reeditada 

al 1979 per l’Associació Amics de Vinaròs, fent-la 
més assequible, i en 2002 l’Ajuntament ho fa amb 
el primer volum facsímil.

Alfredo Gómez dóna a la biblioteca el volum I original 
de la “Historia de Vinaròs” de Borrás Jarque

Alfredo Gómez i Anna Fibla van signar la donació
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X.Flores
L'Ajuntament de Vinaròs i la Colla de Nanos i 
Gegants han aconseguit un acord per a realitzar 
cada any una rèplica dels “nanos” més antics, que 
tenen ja 75 anys d'existència, per a garantir la seva 
preservació. En concret es realitzarà una rèplica 
de cadascun dels sis exemplars de la primera 
família de nanos, i aquest any, coincidint amb el 
778 aniversari de la carta de població i els 75 anys 
dels nanos i gegants de Vinaròs, ja s'ha presentat 
la primera “còpia” d'un d'ells, precisament el 
que es trobava en pitjor estat de conservació.  
Amb aquesta iniciativa, els originals tan 
sols desfilaran en ocasions especials, 
evitant així la seva deterioració.  
“L'Ajuntament ens ha donat totes les facilitats 
en estar molt interessat a preservar aquest 
patrimoni i hem començat per aquest nano 
perquè pesa molt i té la boca molt tancada” va 

explicar el cap de la Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs, Jordi Beltrán. La rèplica ha estat 
construïda per el “mestre geganter” Toni Mujal, 
que ja havia restaurat els nanos vinarossencs 
coneguts com “La família Ulisses” i “La família 
burgesa” i va realitzar els “gegantons” de Vinaròs.  
A més també s'han recuperat els vestits 
que portaven, que eren bates de diferents 
colors i que tenen també 75 anys. 
La regidora de Cultura Anna Fibla destacava en 
la presentació de la figura que els nous nanos 
“estaran fets en fibra de vidre perquè pesin 

menys i siguin molt més còmodes de portar pels 
membres de la colla”. El regidor de Festes Marc 
Albella va assenyalar per la seva part que ja en 
el seu moment es va arribar a un acord amb 
la Colla de preservar aquests nanos i fabricar 
uns altres que són gairebé idèntics. Anualment 
l'Ajuntament invertirà en la restauració d'un nano, 
ja s'ha començat amb aquest primer i després se 
seguirà fins a completar tota la veterana família. 
Aquest “nou” nano va sortir al carrer per primera 
vegada el 9 d'Octubre en la Jornada de Nanos al 
Carrer, a la tarda, a la pèrgola del passeig de Colom.

Vinaròs 'clona' als 
seus nanos més antics 
per a garantir la seva 
preservació

El passat divendres dia 4 d’octubre, Conxita 
Solans Roda, historiadora i membre del Grup 
de Debat i Recerca Tràngol, va realitzar una 
visita guiada, juntament amb PURO TEATRO arts 
escèniques. Aquesta visita va estar organitzada 
per l’Ajuntament de Vinaròs, en commemoració 
del 90 aniversari de la construcció del Mercat i en 
celebració de l’aniversari de la Carta Pobla, actes 

amb els quals Tràngol ha col·laborat.
L’objectiu de la visita era conèixer la història de 
construcció d’aquest edifici i els diferents llocs en 
els que es va projectar. El relat de Conxita Solans 
anava acompanyat de l’escenificació de PURO 
TEATRO arts escèniques, els qui van donar vida als 
personatges que foren protagonistes de la història 
del Mercat.

La visita es va desenvolupar tant pels voltants 
del Mercat com en l’interior d’aquest, en el qual 
al finalitzar la visita el públic va poder gaudir de 
l’exposició sobre la història de la seua construcció 
la qual es troba instal·lada en aquest edifici. 
Aquesta exposició estarà instal·lada fins a finals 
d’octubre.

El Grup de Debat i Recerca Tràngol presenta  'El Mercat de Vinaròs, 90 anys d’història'
Visita guiada a càrrec de Conxita Solans Roda i PURO TEATRO arts escèniques

El passat dissabte 5 d'octubre es va dur a terme l'acte inaugural del 
curs 2019-2020
Després de les paraules del director, donant la 
benvinguda i els agraïments a mares, pares i professors, 
es va oferir un programa amb una selecció d'agrupacions 
de corda, vent-fusta, vent-metall i percussió. 
L'escola compta aquest curs amb 16 professors i un total de 282 
alumnes.

Escola de Música de "La Alianza"
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E.Fonollosa
La Muixeranga de Vinaròs va oferir dissabte al matí una 
actuació emmarcada dins de la celebració dels 778 anys de 
l'atorgament de la Carta de Població. L'esdeveniment es va 
iniciar a les 11 hores amb una curta actuació en la plaça Sant 
Agustí, per a continuar amb un "pinet de 3 net" per tot el carrer 
Major. Una vegada arribats a la plaça Parroquial es va oferir 
un taller perquè tot aquell que volgués pogués animar-se a 
realitzar "muixerangues" i sentir l'emoció de conservar aquesta 
tradició tan valenciana. En concloure aquest taller va continuar 
l'actuació en la mateixa plaça.

Actuació de la Muixeranga de Vinaròs

100% 
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de l’obra
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I.R.

Dentro de los actos programados para festejar 
el “778 ANIVERSARI DE L´OTORGAMENT DE LA 
CARTA DE POBLAMENT DE VINARÒS” se celebraba 
el pasado sábado día 05 del presente mes, este 
concierto a cargo de la coral de Vinaròs “Coral 
García Julbe” en el auditorio de Vinaròs a las 19 
horas de la tarde.
Fue presentado por la componente de la coral 
Marina Albalat, la cual, tras agradecer la presencia 
del público asistente, comentaba que era un 
concierto especial. Por una parte y tras la dijéramos 
“jubilación” del anterior director Rossend Aymí i 
Escolà, se presentaba el nuevo director de la coral, 
bajo la dirección de Enric Melià i Fortuna. También 

presentaba a la sub-directora, la componente 
de la coral Marie Vallageas, que a la vez dirigiría 
la penúltima pieza por ella armonizada, bajo el 
título de “Les feuilles mortes”. Emotivas fueron 
sus palabras, cuando anunció que el concierto 
era en homenaje a la que fuera componente 
de la coral, la soprano Marlene Parente, y más 
emocionante, si acaso, fue cuando se puso un 
área de ópera por ella cantada en sus tiempos de 
profesional del “bel canto”. Encima del escenario 
había de ornamentación floral, algunos jarros de 
flores, concretamente de rosas blancas y rojas. 
Uno de ellos estaba debajo mismo de una foto 
encuadernada de Marlene.
Antes del inicio del concierto, el presidente de la 
entidad Agustín Gombau Blanchadell hacía una 

entrega simbólica de la batuta de director a Enric.
El concierto constó de once piezas, siendo la 
penúltima como he dicho antes, dirigida por Marie 
Vallegeas, y acompañada al piano por el director 
Enric Melià. 
La última pieza que interpretaron fue una de 
las más populares en nuestra ciudad y a la 
vez mas marineras, bajo el título de “Varem lo 
llaud”. Comenzó la interpretación el trompeta 
Tony Barberá y siguió la coral en que el director 
invitó a todos los asistentes a participar en su 
interpretación.
Finalizado el concierto, el presidente de la coral 
repartió a todos los componentes una rosa en 
recuerdo de la soprano Marlene Parente, a la cual 
fue dedicado el concierto.

Concierto de la  “Coral García Julbe” 
“In memoriam de la soprano Marlene Parente”

Entrega de batuta a Enric Director Enric Melià i Fortuna Trompeta Tony Barberá
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Por todo lo que nos une

Por Lluís Gandía, 
presidente local del PP Vinaròs

Derribos y Recuperaciones, S.A. 

Per Juan A Blanchadell   

De nou, eleccions
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

En las elecciones 
generales del próximo 
10 de noviembre los 
vinarocenses tendremos 

la oportunidad de decidir el próximo gobierno 
de España. Y no es lo mismo para Vinaròs tener 
un gobierno que crea empleo como lo han sido 
los gobiernos del Partido Popular a tener un 
gobierno de socialistas, podemitas, nacionalistas 
e independentistas que no tienen otra aspiración 
que ocupar los sillones sin tener ningún tipo de 
proyecto.
El Partido Popular se presenta con las ganas e 
ilusión de encabezar un gobierno que frene la 
crisis económica que reconoce hasta el propio 
Pedro Sánchez. En España con el último gobierno 
del PSOE más de 3 millones de personas perdieron 
su empleo y en Vinaròs fueron más de 2.000 
las personas que engrosaron las listas del paro. 
Que no vuelva a suceder estará en manos de los 
vinarocenses que decidirán qué proyecto quieren 
para España, la Comunidad Valenciana y Vinaròs.
En Vinaròs el gobierno del PP invirtió más de 80 
millones de euros en construir la variante de la 
N-340 que los gobiernos del PSOE prometieron 
durante los ocho años de gobiernos de Zapatero. 
No es lo mismo que gobierne la izquierda a que 
gobierne el Partido Popular y por eso es importante 
unir la fuerza del voto en el Partido Popular. 
En Vinaròs el gobierno del PP aprobó triplicar los 
trenes Regionales entre nuestra ciudad y Castellón 
y puso los 7 millones de euros anuales para 
pagarlos después de años de promesas del PSOE e 
incumplimientos.
En Vinaròs el gobierno del PP aprobó en los 
presupuestos del año 2018 la mejora en la carretera 
N-238 hacia Ulldecona. En 19 meses de gobierno 
de Pedro Sánchez, teniendo el dinero para ello, 
nada de nada.
En nuestra comarca el gobierno del PP invirtió 
60 millones de euros en la N-232 en el Puerto de 
Querol para potenciar la comunicación con Aragón 
y el resto del norte de España y así incrementar la 
seguridad vial y las comunicaciones con una zona 
que es el principal emisor de turismo a nuestra 
zona. 
Por eso en la provincia de Castellón, con sólo 
5 diputados, es importante que los votos del 
cambio, del empleo y de la unidad de España no 
se dispersen. Debemos unir para ganar; ganar 
para cambiar y cambiar para mejorar. El cambio es 
posible y poner las prioridades de nuestra ciudad 
en la agenda del gobierno de España, también. Es 
la hora de trabajar y sumar por todo lo que nos une.

Definitivamente, el 
Ajuntament de Vinaròs ya se 
ha erigido como salvador 

de las vergüenzas de una Generalitat Valenciana 
que, ni durante la pasada legislatura, ni en la que 
llevamos de esta, no es capaz de levantar cabeza 
respecto de su maltrecha economía después de 
tantos años de despilfarros.
Si para la construcción del nuevo colegio 
Jaume I, con objeto de no demorar aún más su 
construcción y para no tenerr a nuestros hijos más 
años en los barracones, no quedó otra salida que 
integrarlo en el plan “edificant” adquiriendo la 
responsabilidad de su construcción y asumiendo 
el riesgo de los pagos a la constructora, pese a 
no estar claro que de las arcas de la Generalitat, 
de momento con telarañas, vayan a reponer 
rápidamente al Ayuntamiento los pagos que irá 
realizando por cuenta de la Generalitat, nuestro 
Consistorio continúa con la misma política de ir 
cubriéndole sus incumplimientos, ahora con el 
puerto.
¿Tan mal está la Generalitat para no poder costear 
el simple derribo de la primera línea de las casetas 
de pescadores? ¿Tan mal está que necesita que un 
derribo se lo tenga que pagar un Ayuntamiento 
que NO es competente ni debe actuar dentro 
del recinto portuario? Un derribo que habrá que 
ver si el Ayuntamiento puede realizar legalmente 
gastando dinero público municipal en un área 
que no es de su competencia y que, según dijo el 
Director General de Ports, encima se hará en dos 
o en tres fases.
No era este el tipo de colaboración que 
pretendíamos en el PVI con Ports de la Generalitat; 
lo hemos dicho durante veinte años, nuestra 
intención es la de cooperar con Ports para 
alcanzar un acuerdo satisfactorio de integración 
del puerto con la plaza 1 de Maig, pero corriendo 
la Generalitat y el Ayuntamiento con el esfuerzo 
económico que a cada uno le corresponda. Así 
como lo quieren hacer ahora ¡NO!
Mucho menos estamos de acuerdo en meter el 
“Centre d’Inspiració Turística” dentro del local de 
la antigua Cooperativa de Pesca, esa “inspiración” 
del anterior equipo de gobierno que aún no 
tenemos clara que funciones tendrá y que el actual 
equipo continúa impulsando sin tener en cuenta 
nuestro criterio.
Un edificio muy mal ubicado por peligroso que 
está en tan mal estado que requiere unas obras que 
costarán al Ayuntamiento 800.000 € y por el que, 
además, tendremos que pagarle a la Generalitat 
un canon de ocupación anual de aún no se sabe 
cuánto; eso sí, por lo que le oí al Director General, 
este canon lo seguirán pagando nuestros nietos 
porque va a ser de 50 años. 
Teniendo terrenos disponibles en Leopoldo Querol 
donde poderlo ubicar, ¿qué necesidad tenemos 
de regalarle a la Generalitat estas imponentes 
sumas cuando tan bien nos vendrían para otras 
infraestructuras como el nuevo Auditorio?
No estamos para nada de acuerdo con una 
institución que debería ser siempre el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs, pero que hoy más bien 
parece ser una hipotética empresa que bien podría 
llevar por nombre:  Derribos y Recuperaciones, 
S.A.

Vage per davant que nosaltres, 
els socialistes vinarossencs, 
hem estat i estem per, en 
situacions on no hi ha majories 
absolutes, trobar la manera 

de pactar amb altres formacions polítiques per 
a aconseguir formar govern, des del diàleg i el 
respecte. Així ho hem fet a l’Ajuntament de Vinaròs 
i també a la Generalitat Valenciana, on formem 
part dels governs respectius, i amb la major part de 
responsabilitats. 
A l’Estat això no ha estat possible, i ara toca repetir 
eleccions. Unes eleccions on no només ens juguem 
el mateix que a les anteriors; també la situació 
internacional està canviant, i no només pel Brexit, 
per la política cada cop més aïllacionista alhora 
que prepotent de Trump i la guerra comercial 
que ha encetat, que no deixarà res indiferent. Hi 
haurà víctimes econòmiques a tot arreu. I hem vist 
aquests anys passats que una política de retallades 
no ha aconseguit transportar la recuperació de la 
macroeconomia (no tota) a les famílies. Dit d’una 
altra manera, la recuperació només ha estat per a 
una part de la societat, la més benestant. 
A Vinaròs, tres quarts del mateix. Molts esforços per 
part de tothom que no han tingut grans efectes. I 
és que , com comentàvem en articles anteriors, el 
creixement d’una ciutat depèn de molts factors, 4 
nivells administratius, iniciativa privada, inversió 
pública...
L’administració de l’Estat és peça clau per a la nostra 
ciutat, tant directa com indirectament, entre altres 
coses incidirà en :
- Inversions en comunicacions, inclosa la 
reversió de l’antiga N-340.
- Modificació dels pressupostos generals 
del Estat. Massa temps amb uns pressupostos 
prorrogats que influeixen en totes les 
administracions inferiors.
- Canvis legislatius de pes, com la llei 
Montoro, la llei de Transició Energètica, les reformes 
laborals o les pensions.
- Recerca d’inversions per a la zona de 
la nostra comarca i la nostra ciutat, inversions 
públiques i privades...
Massa coses en joc com per a quedar-se a casa, 
emprenyats perquè no s’hage arribat abans a un 
acord de govern. Massa coses en joc com per a 
deixar que els més conservadors tornen a agafar 
la tisora per a beneficiar només als que ja estan 
molt bé. Massa coses en joc per a perdre, de nou, 
oportunitats que venen només quan venen, i que 
cal anar a buscar quan la porta està oberta...
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El planeta

Per Cecilia Pastor

Reivindicaciones y promesas
Por Emmanuel Herrera

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

El dia 27/09/2019 fou una data 
on ciutadans de tot el món, i 
entre ells els de Vinaròs, vàrem 
sortir al carrer per protestar 
contra el canvi climàtic.

Ara més que mai hi ha que insistir a què encara 
som a temps, però cal actuar amb urgència. I és 
que limitar l’escalfament del planeta de 1.5ºC 
en lloc de 2ºC suposaria una  gran diferència 
tal com ho alertava fa unes poques setmanes 
“el Panel Intergovernamental d’experts de 
Nacions Unides” (IPCC). S’ha d’incidir que les 
emissions globals de CO2 deuen reduir-se a la 
meitat en 2030 i per això és necessari minorar 
en dos terços l’ús del carbó per aquesta data. 
L’escalfament global ja és d’un 1ºC respecte als 
nivells preindustrials a causa de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle passats i presents, i hi 
ha proves que això porta conseqüències greus 
pels ecosistemes i les persones.
Des de TOTES I TOTS SOM VINARÒS hem volgut 
reivindicar la cita climàtica mundial perquè som 
molt conscients de la importància per a tots els 
ciutadans/nes del món, ja que som observadors 
i víctimes de les catàstrofes que s’estan produint 
i reivindicar l’impacte climàtic en tot l’Estat. 
Sense cap dubte el país més vulnerable d’Europa 
a aquesta amenaça.  Hem de ser conscients del 
greu risc que suposa aquest canvi climàtic i  
demanar que des del govern de l’estat s’impulse 
una acció urgent per reduir dràsticament les 
emissions i assumir un lideratge internacional en 
l’acció climàtica.
El nivell del mar seguirà pujant durant els segles 
venidors. D’aquí a 2100 podríem arribar a registrar 
una elevació d’entre aproximadament 30 o 60 cm. 
encara que s’aconseguís una reducció dràstica 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i 
l’escalfament global es mantinga molt per sota 
de 2ºC. La disminució de les emissions dels gasos 
d’efecte hivernacle limitarà les conseqüències 
pels ecosistemes oceànics que ens proporcionen 
aliments, ens ajuden a gaudir d’una bona salut 
i conformen les nostres cultures, però si les 
emissions són més elevades, l’absorció serà 
d’entre 5 i 6 vegades més gran. L’Escalfament dels 
oceans redueix la mescla entre capes d’aigua i, 
com a conseqüència, el subministre d’oxigen i 
nutrients per la vida marina. 
Els gasos d’efecte hivernacle, la protecció i la 
restauració dels ecosistemes i una gestió curosa 
de l’ús dels recursos naturals permetria preservar 
els oceans i la criosfera com a font d’oportunitats 
que ajuden a adaptar-se als canvis futurs, 
limiten els riscs pels mitjans de subsistència i 
proporcionen múltiples beneficis addicionals al 
conjunt de la societat i de la població d’aquest 
nostre planeta.
TOTES I TOTS SOM VINARÒS sempre estarem 
en la defensa del nostre planeta i soms molts 
conscients que el canvi comença de manera 
individual. Cadascun i cadascuna de nosaltres 
hem de realitzar accions que juntament amb els 
que puguen fer altres puguen canviar el món.

En estas últimas semanas, 
nuestro equipo de Gobierno 
está exprimiendo al máximo la 
agenda para reunirse con sus otras 

administraciones y recordarles las reivindicaciones 
históricas con Vinaròs.
 
Reivindicaciones históricas que, la mayoría, se 
repiten de la anterior legislatura sin que los mismos 
hiciesen nada por remediarlo. Porque recordemos 
que el PSOE lidera la Comunitat Valenciana y 
nuestro municipio hace cuatro años. No solo el 
PSOE sino también sus socios del Botànic. Por tanto, 
las necesidades, no han cambiado ni tampoco las 
promesas sino que se lo digan, por ejemplo, a los 
enfermos renales que llevan años exigiendo unos 
servicios justos e igualitarios.
 
La urgencia de esta asociación es tal que han 
tenido que recurrir al Síndic de Greuges o dicho 
de otra manera al Defensor del Pueblo valenciano 
para que se les atienda, pero ni por esas. Por 
ello, están pensando incluso ir a los tribunales. 
Triste pero cierto. Así, es que no entendemos que 
quienes forman parte del Consell como Tots Som 
Vinaròs y pueden responder a esta deficiencia se 
dedique a hacerse la foto de turno y no exija a sus 
compañeros de Podem que la consellera socialista, 
Ana Barceló, cumpla de una vez por todas con sus 
obligaciones.
 
Igualmente, esperemos que la reunión con el recién 
elegido Presidente de la Diputación, José Martí, dé 
sus frutos y se cumplan todos los objetivos que se 
presentaron desde la arciprestal hasta la titularidad 
de la N-340, que municipios colindantes como 
Benicarló ya han aclarado.
 
Y para terminar con el ciclo de visitas, desde 
Ciudadanos nos pareció muy llamativo que durante 
la reunión del President de la Generalitat, Ximo 
Puig, y el alcalde ni siquiera se hiciese mención al 
sector industrial tras una inversión de más de 16 
millones de euros. El futuro polígono de Soterrañes 
se ha quedado en una promesa más electoral que 
caerá en el olvido y que a buen seguro pocos 
meses antes de los próximos comicios municipales 
el PSOE recuperará para su programa y para la foto.

Todo lo que necesitas 
saber de los 

edulcorantes
El mundo de los edulcorantes 
es bastante confuso ya que, 
a los mitos de toda la vida 
se le van sumando nuevas 
creencias. 
Los edulcorantes y el cáncer; 

los edulcorantes naturales… ¡incluso se llegó a 
relacionar con la diabetes! Hoy explicaremos los tipos 
de edulcorantes que existen y qué tienen de ciertos 
estos mitos. 
TIPOS DE EDULCORANTES
Los edulcorantes de clasifican en: sin calorías y bajos 
en calorías. Primer melón abierto, hay edulcorantes 
que aportan calorías, entre otras cosas, son los 
polialcoholes de los que hablaremos más adelante. 
Los edulcorantes acalóricos son los que no aportan 
calorías y podemos encontrar la sacarina, el 
ciclamato, el aspartamo y la estevia entre otros. La 
sacarina es el edulcorante más antiguo y su pode 
edulcorante es 300 veces mayor que el del azúcar. 
El aspartamo es el edulcorante que actualmente se 
encuentra en la diana, tachándolo de malo para la 
salud, pero realmente es seguro a las dosis habituales 
de consumo. 
El motivo es que el aspartamo cuando se digiere en 
nuestro cuerpo se convierte en diferentes moléculas, 
una de ellas la fenialalanina. Esta molécula presenta 
riesgo para las personas con fenilcetonuria, por lo 
que estas personas deben evitar su consumo, pero 
sólo ellas. 
Otro edulcorante que crea controversia es la estevia. 
La estevia se conoce como el edulcorante natural, 
como si fuera “directamente exprimida de la hoja”. 
Es caso es que su comercialización en hojas solo esta 
admitida para infusión, no para edulcorantes. Cuidado 
con la venta ambulante de plantas de estevia, ya que 
si no esta permitido su uso será por algo…
Por lo tanto un edulcorante con base de estevia es 
igual de químico que cualquiera de los demás ya que 
realmente son glicósidos de esteviol.
Los edulcorantes bajos en calorías son los 
polialcoholes. Estos son sorbitol, maltilol, xilitol, 
manitol, eritriol. Son un poco tramposos, bueno 
ellos no, la industria. Se utilizan en alimentos sin 
azúcares como chicles caramelos, en helados, postre, 
productos de pastelería, repostería y en los productos 
para diabéticos. El caso de los productos sin azúcares, 
si tienen polialcoholes es como si tuvieran la mitad de 
los azúcares.  Los productos “sin azúcares” tienen el 
peligro de que al principio se compran para sustituir 
el azúcar, pero luego, inconscientemente se consume 
más de este tipo bajo la justificación de que no tiene 
calorías. Y es donde viene el problema. ¿Alguna vez te 
has hinchado a comer caramelos sin azúcar y luego te 
ha dolido la barriga? Esto es porque los polialcoholes 
en exceso pueden provocar malestar intestinal, 
flatulencias y tiene efecto laxante. 
¿SON MALOS PARA LA SALUD?
Todos los edulcorantes nombrados, consumidos en 
dosis recomendadas y habituales, no son perjudiciales 
para la salud, ni producen cáncer. 
Pero ¡ojo!, que eso no quiere decir que sean inocuos 
(que no hacen daño). Estan empezando a surgir 
estudios en los que se relaciona un consumo 
de edulcorantes con efectos negativos sobre la 
microbiota intestinal. Aún faltan estudios para valorar 
el grado de estas afirmaciones. 
Si bien es cierto que, aunque el consumo de 
edulcorantes no sea malo para la salud, cuanto menos 
tomemos mejor.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Antonio NájarLas prioridades de las obras en los políticos

No más cambios
Esquerra Unida

Imma Miralles

 Per a la OMS, la adolescència és el període de 
creixement i desenvolupament humà que es 
produeix després de la infantesa i abans de la 
edat adulta. És una de les etapes de transició més 
importants a la vida del ésser humà, caracteritzada 
per un ritme accelerat de creixement i de canvis.
És un període de preparació per a la edat adulta on 
es produeixen experiències de desenvolupament 
de gran importància, que inclouen la transició 
cap a la independència social i econòmica, el 
desenvolupament de la identitat, la adquisició de 
les aptituds necessàries per a establir relacions 
i assumir funcions de adult i la capacitat del 
raonament abstracte.
És sinònim de creixement excepcional i gran 
potencial, però també inclou una etapa de riscos 
considerables, on el context social pot tenir una 

influència determinant. Els patrons de conducta 
que s'estableixen durant aquest procés, com 
el consum o no consum de drogues i alcohol o 
l'assumpció de riscos o de mesures de protecció 
en relació en les pràctiques sexuals, poden tenir 
efectes positius o negatius que perduren en la 
salut i el benestar futur del individu.
Els adolescents depenen de la seva família, la 
seva comunitat, l'escola, els serveis de salut i del 
lloc de treball per a adquirir tota una sèrie de 
competències importants que poden ajudar a fer 
front a les pressions que experimenten i fer una 
transició satisfactòria de la infantesa a la edat 
adulta. 
És tasca, deure i responsabilitat de tots, mitjançant 
l'adopció de les eines i recursos necessaris, apropar-
los a uns bons patrons de conducta i allunyar-los 

d'aquells que els suposin riscos i perills.
Es necessari fer un veritable anàlisi de la situació 
dels adolescents del nostre poble que ens porti 
a un correcte diagnòstic i poder estructurar una 
programació adequada en tots els àmbits, per 
suposat, amb la seva opinió i treball.
Cal ajudar-los en l'accés a processos formatius de 
diferents àmbits i una bona inserció laboral que els 
permeti la emancipació domiciliària, sense oblidar 
l’accés a la cultura i esports que més els puguin 
interessar per omplir el seu temps d'oci i lleure tant 
diürn com nocturn
És aquí on l’administració local ha de treballar 
de manera transversal en polítiques de joventut 
integrals i invertir en recursos humans, financers 
i funcionals per atendre la diversitat dins dels 
adolescents i que tots troben el seu espai.

Una de las premisas de un político es que toda obra 
que no pueda ser vista o no ser reconocida por los 
ciudadanos de quien la ejecuto, debe demorarse 
o alargar su realización, ejemplo: en los años 80 
cuando el alcantarillado de muchas ciudades 
entre otras cosas era insuficiente ocasionando 
en algunos momentos importantes perdidas 
económicas en los municipios todos sabían el 
problema, pero este se mantenía. En mí entrada 
en política municipal en una de las poblaciones 
cercana propuse ampliar, sanear y profundizar 
todo el sistema de alcantarillado de esa población 
allí donde era más evidente su ineficacia, hay recibí 
mí primera lección política por parte de uno de los 
veteranos: “Una plaza, una rotonda, el alumbrado, 

un parque etc. Todo lo que el ciudadano puede 
ver y valorar, lo recuerda cuando tiene que ir a 
votar por que sabe quien lo mando hacer, por el 
contrario, el alcantarillado que puede representar 
el importe total de una legislatura, siendo 
sumamente importante y necesario si el día que 
el ciudadano tiene que votar no le llueve de esa 
obra nadie se acuerda tachando esa legislatura de 
fallida” Esa sigue siendo la política de los políticos. 
Este ejemplo viene relacionado con lo acaecido 
este verano al tener que cerrar 5 playas de la 
localidad y el previsible cambio climático. De nada 
sirve la promoción de una ciudad, de la belleza 
de sus playas, lo bien acondicionado de sus calas 
o sus servicios durante todo un año, si por otro 

lado se sigue permitiendo el desagüe directo de 
fluviales a esas playas con todos los residuos que 
ello comporta al preverse con más asiduidad esas 
lluvias de verano. ¿Se imaginan un verano con el 50 
% de días de playa menos el importe económico 
que representaría para mucha gente? El ejemplo 
de la playa del Clot donde después de un día de 
lluvia es claramente visible el destrozo en la misma 
sin entrar a valorar la pureza de esas aguas para el 
baño en una playa de referencia para la mayoría de 
visitantes por ser la playa más próxima al hotel más 
importante de la ciudad pasando por ella infinidad 
de personas de diferentes partes de la península, 
de poco valdrá poner una rampa o alfombra roja 
si en algún momento tiene que cerrarse al baño.

Desde Izquierda Unida por lo que estamos 
comprobando en Vinaròs ahora toca el cambio 
climático.
Es cierto que la juventud de Vinaròs desde hace 
meses se está movilizando delante de la puerta 
del Ayuntamiento para pedir políticas y acciones 
decididas, urgentes y eficaces para paliar en lo 
posible la mejora del cambio climático. Y más 
aún con mayor esfuerzo y entusiasmo que sea 
la juventud la que se manifieste ya que seran 
ellos los más perjudicados de un nefasto cambio 
climático.
Por tal motivo hay que manifestarse desde 
donde sea y ante quienes tengan una parcela 
de poder para que la utilicen y la hagan utilizar 
con medidas eficaces y urgentes por el cambio 
climático.
En Izquierda Unida, como ya hemos manifestado, 
nos parece bien que la juventud y no solo 
la juventud se manifieste en la puerta del 
Ayuntamiento. Como también respetamos 

aunque no compartimos las decisiones del 
Partido Popular en dicho tema. Pero tenemos 
que ser serios y coherentes y recordar que en la 
pasada legislatura el partido que quería entrar 
en el Ayuntamiento para cambiarlo todo ¿qué 
ha cambiado en 4 años.? ¿Qué pasa, que en la 
pasada legislatura no se estaba ya padeciendo el 
problema del cambio climático.?
En estos últimos dias hemos leído y escuchado 
que en Vinaròs después de 19 años aún está el 
problema del antiguo vertedero de la basura sin 
solucionar. Que APNAL- Ecologistas en Acción 
de Vinaròs ha localizado más de 90 puntos 
de vertederos incontrolados en el término de 
Vinaròs y el Ayuntamiento sin enterarse de nada 
¿A estos son a los que les pedimos que hagan 
algo eficaz por el cambio climático.?
Se nos informa por medio del boletín oficial de los 
partidos políticos, el Diariet, que en la legislatura 
pasada se han hecho acciones sobre otra forma 
de hacer las cosas. Que se han conseguido fondos 

del EDUSI. El funcionamiento de la regiduria 
de Transición Ecológica, Innovación digital y 
Participación Ciudadana.
Medidas que se estan tramitando CPI. Dan 
soporte a las PYMES con base tecnológica. Plan de 
Innovación Digital. Plan de Movilidad Sostenible. 
Regeneración Urbana (PRUMS).
Y unos cuantos temas más que nos cuentan 
en sus artículos de opinión en el boletín de los 
partidos en el Diariet.
En Izquierda Unida opinamos que si hacen todo 
eso que dicen en su boletín y en 4 años no han 
hecho nada para solucionar el tema del vertedero 
de basura que es un peligro para la salud de las 
personas y no son ni capaces de detectar ni un 
solo vertedero de las más de 90 que ha detectado 
APNAL.
Bueno, pues si a estos es a los que hay que 
hacerles las reivindicaciones para que se tomen 
medidas eficaces para el cambio climático, desde 
Izquierda Unida preferimos ”No mas cambios.”
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El VI Circuito de Carreras Nocturnas 
Diputación de Castellón concluyó con la 
gala de entrega de premios, celebrada en 
el salón de recepciones de la Diputación 
Provincial de Castellón, en la que se 
coronó a Iván Portolés, en categoría 
masculina, y a María Ángeles Lozano, en 
femenina, como ganadores absolutos. 
Una gala en la que varios vinarocenses 
recibieron también distinciones. 

El sábado se celebró en Canet 
de Berenguer el autonómico en 
distancia olímpica, y el triatleta 
de Club Triatló Davima finalizó en 
3ª posición absoluta y campeón 
autonómico 25-29.
La natación no salió como esperaba 
(el mar estaba muy picado) y perdió 
más tiempo de lo esperado saliendo 
en la posición 14, así que le tocaba 
remontar en la bici. Después de 
la primera transición, empezó a 

adelantar a corredores logrando 
marcar el mejor parcial del sector 
de ciclismo y llegando a la T2 en 3ª 
posición. Una sólida carrera a pie 
(consiguiendo marca personal en 
un 10K con 37 minutos) le permitió 
entrar en meta en 3ª posición 
absoluta. 
Ahora a trabajar duro estas 3 semanas 
que quedan hasta el Campeonato de 
España de Media distancia que se 
celebra en Ibiza.

Gala de premios del VI Circuito Nocturno 10K

David Guimerà, 3º Absoluto en el Campeonato Autonómico de triatlón olímpico

El passat cap de setmana va començar 
la temporada de l’handbol. Dels 
nostres només van jugar els juvenils i 
els senior. I més hagués valgut deixar 
lo per un altre día, perquè els dos van 
perdre. El juvenil era previsible al ser 
casi tot el equip de primer any i jugar 
front el Vila-real, un equip en molt 
jugador de segon any. 
          I el senior que está dins de les 
quinieles per quedar dels dos 
primers, va perdre fron un rival 
directe. En teoría Betxi i Almassora, 
descenguts la temporada pasada, els 
valencians del Buñol i els nostres son 
els grans favorits per intentar anar a 
la fase d'ascens. La competició dirá 
qui ho mereix. 

                 2 Div Juv Nord 1
C.H.Vila-real.         28
C BM. Vinaròs.      18
              Vinaròs. Nogales, Pol, Dani, 
Sergi(3), Quim(6), Rubén, Nuan(4), 
Didac, Ayza(2), Victor (2), Marcos, 
Tomas(1) i Sebas. 
      Després de la victòria aconseguida 
a la pretemporada es viatjava amb 
il·lusió a la Plana, però una pàjara 
descomunal dels nostres al estar 20 

minuts sense marcar va tirar al traste 
el partit. 
            Els primers minuts van estar 
igualats, guanyant els atacs a les 
defenses. Els locals en 2 jugadors de 
segon any en molt bon llançament 
anotaben en certa facilitat i els 
nostres en un Sergi molt inspirat es 
feia el amo dels 6 mentres i balón que 
tocaba era o gol o penal. Després del 
empat a 6, ve el desastre dels nostres, 
el Vila-real continuava a la seua i els 
nostres van perder el punt de mira 
i ni el temps demanat per parar el 
partit va valer de res. Quan ens vam 
donar conte el resultat era de 16-6. 
          Massa desavantatge, però 
quedava temps. El inici de la 2 part 
en un parcial 0-4 va donar il·lusió als 
nostres, però poc a poc es va anant 
acabant la benzina i a la fi els locals 
van guanyar en més facilitat del que 
esperaban. 
           Encara els 10 gols l'equip no va 
perder la cara i sent menys un tot 
jugadors de primer any, hem de 
quedaremos en lo bo i a seguir 
treballant. 

     Resultats. 

Betxí 23-19 Altura
Onda 24-35 Benicarló 
                 Senior 1 Auto Nord 3
Almassora 23-20 Benicarló 
Levante Marny "C" 31-32 Buñol
Nules 19-19 Altura
Betxí 22-20 Vinaròs 
                    La primera en la frente. 
       Vinaròs. Carlos, Marc, Juanolo (4), 
Serrano (4), Max (4), Sergi (2), Martín 
(4) i Rubén (4).
      Desplaçament a Betxi per no poder 
jugar al Llagostí Arena per motius de 
horaris i varapalo per la derrota. Vist 
lo vist, el resultat és just perquè els 
rogets mecànics només van poder 
portar un canvi que ademés era 
porter. Quan venen tortes no hi ha 
mena de adressarlo i els nostres per 
diferents motius no van poder anar 

més de mig equip. 
      Suposem que per pròxims partits 
es buscarán solucions perque si no es 
tirará la lliga per la borda. 
           Per lo referent al partit, destacar 
dos coses. La primera que l'equip 
sense canvis i sense un pivot nato 
va donar la cara i quan se perdía 
de 6 no van perdre els papers i van 
anar remontan faltan los temps per 
acabar de fer la épica. 
              I la més important, els primers 
minuts de Súper Rubén Eulogi, que 
després de una greu lesió va poder 
jugar uns minuts per tal d'anar 
agarran la confiança necesaria per 
tornar a ser aquell extrem volador 
que feia els gols més espectaculars. 
Força Rubén i enhorabona per tornar 
al equip.

Handbol 

Rosa Gilabert (C.A.Baix Maestrat), 1ª Veterana D; Juanjo Figuerola 
(Repte 10K) 1º Veterano E, Toñi Corral (Repte 10K) 2ª Veterana C, Elena 
Bellmunt (Repte 10K, representada por Juanma) 2ª Veterana B ; Justo 
Redó (Repte 10K, representado por Marc) 3º Veterano G; Santi Roda 

(Repte 10K) 3º Veterano D y Clara Clavell (Repte 10K) 3ª Senior.

Repte 10K Vinaròs (2º clasificado por 
equipos) representado por Juanjo Figuerola.Rosa Gilabert (C.A.Baix Maestrat), 

campeona de la categoría Veterana D y 
Juanjo Figuerola (Repte 10K) campeón de 
categoría Veterano E.
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Junior femenino 
C.B GIL COMES VINARÒS 34- 86 NOU BÀSQUET 
CASTELLÓN 
Partido con dos partes muy diferentes, donde 
las locales compitieron hasta el descanso a pesar 
de hacer 1 /12 tiros libres. La segunda parte ya 
fue otra cosa donde domino de principio a fin el 
equipo visitante con una defensa muy intensa y 
con mucho acierto en el tiro exterior.

Senior masculino
 EB VILLAREAL 69-68 CB GIL COMES
Primer partido de la temporada contra un también 
recién ascendido Villarreal.
Difícil se presentaba el choque antes de empezar 
con 4 ausencias,3 de ellas por lesión ,algo que 
poco importó a los 7 jugadores que se desplazaron 
hasta el centro de tecnificación ya que lo dieron 
todo para llegar hasta los segundos finales con 
opciones.
Partido planteado hacia una defensa muy cerrada, 
con rápidos balances para parar los contraataques 

de un equipo muy rápido y que funcionó muy 
bien,  ya se vió en el primer cuarto con un 13-24 a 
favor del Vinaròs.
La defensa y el bloqueo de rebote combinada con 
un ataque de largas posesiones funcionaba muy 
bien llegando incluso a 12 puntos de ventaja pero 
a falta de 3 min.para el descanso se lesionó por 
golpe fortuito en la rodilla otro jugador del Vinarós 
quedando solo 6 jugadores para la segunda parte 
y reduciendo el Vila real la diferencia hasta los 5 
puntos, 34-39.
El buen hacer en ataque y una muy buena actitud 
en defensa dejo un tercer parcial igualado 19-19 
con todo abierto.
El cansancio y la expulsión por 5 faltas de un 
jugador de Vinaròs no fueron escusa para que los 
5 restantes llegara con opciones de ganar a los 13 
últimos segundos de partido.
Enhorabuena al Villareal por la victoria pero 
sobretodo a estos 7 jugadores por el derroche de 
buena actitud y voluntad real de ganar.

X PEQUEBÁSQUET 
El sábado se disputó la décima edición del 
tradicional torneo organizado por el Club Básquet 
Gil Comes Vinaros  el Pequebasquet Baix Maestrat, 
donde acudieron unos 28 equipos y unos 350 
jugadores/as
El torneo fue un éxito tanto a nivel deportivo como 
organizativo.
Se jugaron aproximadamente unos 45 partidos, 
donde los niños y niñas se lo pasaron en grande 
practicando básquet y conviviendo  con los demás 
equipos.
Aparte de básquet, los niños, padres y resto de 
aficionados pudieron degustar unas deliciosas 
paellas, además de bocadillos en un día caluroso 
donde la colaboración de los padres de los 
jugadores del Club fue muy importante para que 
todos disfrutásemos de una gran jornada deportiva 
También se celebró el sorteo de un jamón del 
Porcellet y una cesta de productos Gil Comes en 
beneficio del Centro de desarrollo infantil  CREIXEM  
y se donó una paella al Asilo Hogar San Sebastián

El passat dia 20 de setembre es van 
lliurar al Magatzem del Mar de Benicarló 
els premis del circuit de Aigües Obertes 
lll Trofeu Diputació que constava de 
12 travessies . La primera va ser molt 
prompte i es nedava en neoprè i la 
cinquena, a Castelló, es va suspendre. 
Puntuaven les 8 millors de cada nedador. 
Pablo Serra i Felip Fonellosa en varen 
nedar 10 després de computar tots els 
resultats; Santi Matamoros va quedar 

3er MASTERS C i Felip Fonellosa 3er 
MASTERS E. Destacar els bons resultats 
de Pablo Serra en una categoria molt 
difícil i molts de participants com és 
MASTERS A. Salomé Segura, que fa poc 
temps que neda molt bé fent travessies 
molt complicades i que té molt marge 
de millora, Manolo Falcó sent el més 
veterà no baixa la guàrdia i farà coses. 
Marta Lluch, impresionant, igual neda 
que corre.

Premis del circuit de Aigües Obertes lll Trofeu Diputació

C.B Gil Comes Vinaròs

INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LES OFICINES DEL CME O EL MATEIX DIA A LA HAIMA ROJA DEL CME
PER A XIQUETS DE 4 A 12 ANYS INSCRITS O NO A LES ESCOLES ESPORTIVES CME

ACTIVITATS LÚDIC-ESPORTIVES OBERTES PER A TOTS
LLIURAMENT PREMIS DE LA MASCOTA A LES 12.00H

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
PAVELLÓ POLIESPORTIU

DE 10.30 A 12.00 HORES

FESTA PRESENTACIO
ESCOLES ESPORTIVES
I MASCOTA 2019-2020
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El KCV se ha presentado en el circuito de Lucas Guerrero en Chiva con seis pilotos para 
disputar el último meeting del campeonato CKGV Amigos del Kart. En la categoría 125, de 
nuevo Raúl Roig arrasa en cronos y consigue la primera posición en ambas carreras. En 
DD2, Dani Carmona también se hace con la pole que le sirve para ganar las dos carreras. 
Dani Sánchez saliendo de la quinta posición, remonta hasta conseguir dos terceros 
puestos. Y en la categoría de marchas KZ, Dani Ferrer, partiendo de la tercera posición 
acaba líder en las dos mangas. Gran trabajo del benicarlando Moisés Ruiz, así como de 
Salva Terra. Felicitaciones especiales a Raúl Roig por conseguir el campeonato. Y a seguir 
dando mucho gas.

IV MARATÓ DE LOGRONYO
Diumenge passat va tindre lloc la VI Marató de Logronyo. Amb un dia increïble, la ciutat 
s’ha omplit de color gràcies a cadascuna de les camisetes que els atletes portaven 
defenent al seu club. Entre ells, dos atletes veterans de soca i arrel, Paco Balastegui i 
Vicent Gondomar, amb unes quantes maratons a les seues esquenes.
Els primers quilòmetres de la prova han servit perquè cadascun d’ells agafara el seu ritme 
que els portaria a assolir el resultat esperat d’acord amb els entrenaments realitzats, 
però lamentablement a Vicent la ment li va jugar una mala passada i a partir de la mitja 
marató va reduir el seu ritme paulatinament. Malgrat aixó va aconseguir un registre final 
de 03:24:03. Un resultat que, la veritat siga dita, no està a l’abast de tothom.
Per una altra banda Paco es va trobar molt còmode amb el ritme des de el principi 
fins al final, mantenint-lo constant. Aquesta regularitat va fer carbonato als seus 
rivals més directes, els quals anaven caient a partir de la mitja marató un darrere d’un 
altre, aconseguint finalment la primera posició en la seua categoria amb un registre 
de 02:50:09.
La nostra més sincera enhorabona per la grandíssima actuació realitzada per tots dos.

El Karting Club Vinaròs arrasa en Valencia

CLUB ESPORTIU VINARÒS-FACSA 
Aigües de Vinaròs



12 octubre de 2019

22

PESCA

Andrés Albiol
Cabreta de taca blanca

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

Aguas langostineras 
del cálido otoño
Semana de cuatro jornadas laborales 
seguidas al permutar el día 9 por el 
11. Las extracciones en general fueron 
buenas (excepto la llum) en especial 
de nuestro emblemático crustáceo rey. 
Y las cotizaciones bajaron un tanto 
solo para las especies mayoritarias.

La pesca de arrastre, los ocho bous 
pillaron mucho langostino, además 
de calamar, pescadilla, peluda, 
salmonete, rape, caracol, móllera, 
galera, pulpo blanco, canana, jurel y 
morralla.
El cerco, las tres traíñas faenan tras el 
peix blau por el litoral de Valencia y 
Alicante. 
La flota artesanal, las barquitas 
trasmalleras, un par cala las redes en 
pos de sepia. Otras dos atrapan pagel 
y llisa. Y tres capturan lenguado y 
rombo. Y una lleva langosta, cabracho, 
dentón y brótola.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con anzuelo dorada, sargo y pargo.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, cuatro barcos (2 de Benicarló) subastaron ejemplares de 1 a 2 
Kg.
Y la marrajera, una barca de Blanes (G) pescó con este arte de anzuelos 1.000 Kg. de pez espada

Ecos de ‘Mar’; Pescados, alimentos sostenibles
Ya comentamos la producción de envoltorios transparentes y comestibles para productos pesqueros, que 
están elaborados con espinas, piel de pescado, etc. y que sustituyen a plásticos que envuelven ciertos 
alimentos marítimos. Últimamente hay nuevos proyectos europeos que buscan dar más valor a los 
subproductos de la pesca y la acuicultura, como hasta ahora las vísceras y sobrantes de pescados, que en 
su mayoría terminaban en piensos para la alimentación animal. Así, dicho proyecto, con nuevos conceptos 
y métodos de elaboración se puedan obtener producciones más valoradas y destinadas a otros sectores.
También utilizando éstas materias primas, como son los descartes, para el consumo humano (según el 
CSIC) o sea, junto a residuos de músculo de pescado, algas, etc. incluye toda la cadena alimentaria, y 
como las personas estamos siendo más longevas, la humanidad necesita incorporar mucho alimento para 
satisfacer su nutrición, y si es sostenible mejor que mejor, pues si la población mundial envejece y tiene 
que estar alimentada, es conveniente y necesario el aprovechamiento de éstos descartes de la pesca, 
para realizar productos manofacturados acuáticos, y de esta manera poder paliar en su justa medida la 
demanda de comida del hombre.

En castellà li diuen cangrejo araña rugoso. 
El seu nom científic és Herbstia condyliata. 
Crustaci del orden Brachyur de la família 
dels Májids, és d'un gènere rar, amb una 
closca en forma de pera, i esta espècie ho 
té també a mode triangular d'uns 5 cm. de 
llarg i 4 d'ample sent este cos central un 
tant aplanat. Està recobert per xicotetes 
protuberàncies i diminutes pues, en 
especial els bords laterals i frontals. En la 
part posterior posseïx una espina seguida 
per tres més que el caracteritzen. El rostre o 
banya frontal és curt i està format per dos 
espines divergents. Els dos parells d'antenes 
són curtes. Animal decàpode al tindre 
cinc parells de potes. El primer parell en 
el seu extrem estan les mordasses, fortes i 
robustes. La resta de parells de potes amb 
funció marxadora acaben en una ungla 
punxeguda. Les potes són espinoses i el 
doble de llargues que la closca, i estan 
articulades en set artells. Totes estan 
recobertes amb granulacions. Y l’abdomen 
reduït.
És de color marró rogenc clapat, amb 
bandes transversals clares, a més de la 
peculiar taca blanquinosa en la zona baixa 
dorsal. Ulls rojos. 
Es reproduïx a l'estiu. Sexes separats. 
Després de l'acoble la femella porta els 
ous davall l'abdomen. Els solta i eclosionen 
en larves planctòniques, que creixen 
alimentant-se d'algues, fent la cuirassa y 
la resta del cos a base de depòsits calcaris, 
augmentant la grandària per mitjà de 
mudes de l'exoesquelet. Preferix viure en 
zones fosques i clavills de les roques, de 3 
als 50 m. de profunditat. De nit és més actiu. 
Omnívor, però en especial menja mol·luscos 
i carronya. A vegades porta apegades sobre 
el dors herbes o anemones, per a camuflar-
se millor. No nada, es desplaça caminant 
sobre el llit marí. Les seues captures són 
escasses al tremall. De poc valor comercial. 
S'utilitza per a caldos.

PEIXOS:
    Albacora (Atún blanco)            48 Kg
    Llampuga (Lampuga)               42
    Congre (Congrio)                      3
    Orá (Dorada)                          310
    Sard (Sargo)                            12
    Lliri (Anjova, Lirio)                    14
    Llobarro (Lubina)                        3
    Japuta (Paolometa negra)          9
    Pagell (Breca, Pagel)               49
    Peix espasa (Emperador)     2.140
    Letxa (Verderol, Pez limón)       12
    Bacoreta (Sarda)                       18
     Sorella (Jurel real)                   21
     Llisa (Lisa, Mújol)                    2
Biso (Bis, Estornino)                 6
Déntol (Dentón)                      46

Vidrià (Mojarra)                        3
                                           _____
      Total………..……….              2.750   
MOL·LUSCOS:
Polp roquer                               3
                                           -------
     Total……………..                 3
Total Palangre i Marrajera.. 2.753           
          
PEIXOS:   
Escrita (Raya)                                         3
Mantes (Batoideos)                                14
Rallat (Bonito)                                         6                                                                                                                         
Llampuga (Lampuga)                              32
Congre (Congrio)                                    25                 
Gall (Pez de S. Pedro)                             5
Orá (Dorada)                                        315

Gallineta (Cabracho)                              43
Sorell (Jurel)                                          2
Asparrall (Raspallón)                            15
Palá (Lenguado)                                   484
Sard (Sargo)                                         56
Lliri (Anjova)                                          23
Llobarro (Lubina)                                   329
Mabre (Herrera)                                    168
Aranya (Araña)                                       1
Pagell (Pagel, Breca)                          524
Rap (Rape)                                          68
Juriola (Rubios)                                     4
Moll (Salmonete)                                  3
Letxa (Verderol, Pez limón)                 94
Sorella (Jurel real)                                27
Llises (Lisa, Mújol)                              427
Pagre (Pargo)                                      1

Biso (Estornino)                                  10
Roncador (Roncón)                              6
Rata (Miracielo)                                    16
Tigre (Lenguado 
portugués)                  37
Corva (Corvallo)                                   20
Mamona (Brótola de roca)                    10
Déntol (Dentón)                                    9
Chopa (Cántara)                                   2
Palomida (Palometa blanca)                  4
Reig (Corvina)                                       3
Vidriá (Mojarra)                                     8
Salpa (Salema)                                      5
Rom (Rémol, Rombo)                          15
                                                       _____             
    Total...................................         2.514

CRUSTACIS:            
     Cranc blau (Cangrejo azul)        7
     Llagostí (Langostino)             194
     Galera (Estomatoideo)              28               
Llagosta (Langosta)                               39
Llomàntol (Bogavante)                             5
                                                         _____
      Total.................................           273
MOL·LUSCOS:
Sepia (Choco)                                     152
Polp roquer (Pulpo 
roquero) 1.515
Caragol punxent (Cañailla)                       7
                                                       _____
       Total……………………        1.673         
Total Tremall i d’Altres Arts...   4.46

Marrajeros gerundeses del ‘Nuevo Tío Juan’ con emperadores en 
lonja



12 octubre de 2019

23
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L’any 2.000, el vinarossenc Juan Francisco 
Albella Gombau, “Sisco”, es va fer el propòsit 
d’anar des de Vinaròs a Vallibona a peu, en 
un sol dia. Ho va aconseguir i tant satisfet 
en va quedar, que aquesta caminada de 53 
quilòmetres l’ha anat repetint pràcticament 
tots els anys des de llavors.
Després de tres anys tot sol, durant uns anys 
següents el va acompanyar Pepito López Masip; 
es va afegir també son fill gran, després en alguna 
ocasió se li agregava més gent en arribar a Rossell i 
ara a més té com a company fixe Domingo Boti, un 
altre a qui també li agrada molt esport i que, a més, 
està estretament vinculat amb Vallibona. El passat 
14 de setembre van fer la caminada 2019 que ha 
estat la més nombrosa, ja que a “Sisco”, son fill 
Àlex i Domingo, se’ls van unir un fill de Domingo, 
David i la promesa d’aquest, Lia; total, doncs, cinc 
integrants.
Van sortir de Vinaròs a les 4 de la matinada i van 

arribar a Vallibona a les 18 h.44 minuts, quasi 15 
hores després i mitja hora llarga abans de l’horari 
que havien previst. “Les noves incorporacions van 
respondre molt bé, Lia va demostrar venir de família 
molt esportista i quasi tirava de tots nosaltres” deia 
“Sisco”. A Rossell van arribar, seguint com sempre 
el “Camí Rossell”,  a les 11,35 h. (11 h. 28´era l’hora 
prevista), allí van fer aturada a la Font de Baix. El 
tram fins a Vallibona, pel camí rural que comunica 
Rossell i Vallibona travessant en diverses ocasions 
el riu Cervol, es va fer més pesat perquè va sortir el 
sol; llavors van passar calor i les cames ja estaven 
“castigades” per tots els quilòmetre recorreguts. “Si 
fa sol va més espai, es fa més pesat, l’ideal és que 
estiga núvol, vas mes còmode, beus menys aigua... 
això és com una carrera de fons”. “A vegades hem 
estat a punt de plegar i abandonar, però descanses, 
recuperes i tornes a la marxa” afegia “Sisco”. Els 
trams més durs són els que tenen pendent, “n’hi 
ha que si fa sol et socarres, una vegada pel Camí 
de Rossell ens va agafar un aguait impressionant, 
vam haver d’estar una hora aturats, però no vam 

abandonar”. 
“Tot i que anem controlant l’horari, no caminem 
mai com si fora una carrera i volguérem millorar 
temps, anem en tranquil·litat, ens parem on volem, 
descansem una mica, esmorzem, dinem...” continua 
dient. La caminada més ràpida els va costar 17 h. 
14 minuts (aplegaren a les 5 i quart de la tarda). 
“Més d’una vegada ens toca aturar-nos per a curar 
els dits dels peus o previndre’ls de llagues, el que 
porta el ritme del grup és sempre el que tinga més 
símptomes de cansament, ell va dient quan cal 
aturar-se per descansar una mica”.
Sempre organitzen la caminada a finals de maig-
principis de juny o al setembre, quan fa menys 
calor i el dia és llarg.
L’any que ve, tornaran a anar de Vinaròs a 
Vallibona, com fan sovint tants vinarossencs que 
descendeixen d’aquest poble dels Ports, però 
amb la particular que aquests vinarossencs tan 
esportistes van a peu, i no en cotxe, tot i que “Sisco” 
ja té 67 anys.

Quinze hores per anar de Vinaròs a Vallibona…
a peu: 53 km. 
Un any més, un grupet de vinarossencs recorren aquesta distància en un sol dia
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                  Actividades planificadas 1 
               OCTUBRE 2019 

 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           5 “Día mundial de las aves- censo RAM”   
De 8,30 a 11,30 h., el puerto de Peñíscola (Castellón), acogerá una 
nueva sesión de observación y conteo de biodiversidad marina (aves 
y mamíferos marinos). ¡Te esperamos y así todos celebraremos el 
“Día Mundial de las Aves”!   Coordinación: 610604180 
 
 
 

            6, 13, 20 y 27 “Censo postnupcial de rapaces 
migratorias” De 10 a 13 h. colaboramos en el habitual censo de 
rapaces migratorias que se realizada en toda la Comunidad Valenciana 
desde agosto hasta octubre. Desde el Puig de la Misericordia en Vinaròs, 
nuestros observadores estarán atentos al paso de aves migratorias en su 
ruta hacia África. Más info: 677310173 // 610604180 
 

 
            12 ”Revisión de cajas nido en Vinaròs” Como 
cada año, toca revisar las cajas nido, para aves insectívoras, 
instaladas en Vinaròs. La sierra de la Ermita y el casco urbano, 
serán nuestras zonas de actuación y seguimiento. Hay que saber si 
se han ocupado o no; limpiarlas y mantenerlas; analizar 
problemáticas, etc.  Más información: 677310173 
 

           5 ”¡Sepamos qué murciélagos conviven con 
nosotros!” Junto con el P. N. de la Serra d’Irta, haremos una 
actividad educativa, en Alcalà de Xivert, relacionada con la vida de 
los murciélagos y sus especies. La propuesta constará de una 
pequeña charla y después una salida de campo nocturna para oir a 
las distintas especies mediante equipos de detección de 
ultrasonidos. Más información: 679196398 
 

                    Actividades planificadas 2  
                       OCTUBRE 2019 

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.NA.L.-Ecologistas en Acción de Vinaròs 
Dirección postal: Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs 

Dirección social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º derecha. 12500 Vinaròs 
(atención al público: sólo jueves de 19,30 a 22,00 h) 

* Necesitamos tu ayuda, ¡hazte socio! * 

         19 Charla: “Fitoplancton marino y cambio 
climático”. Segunda charla del ciclo planificado para Vinaròs. 
Tenemos una nueva cita, ésta vez con Juan Carlos Lino Martínez 
(biólogo, doctor y profesor), con el cual nos zambulliremos en los 
mares y océanos para aprender más sobre su funcionamiento y 
problematicas; se prestará especial atención a la importancia del 
fitoplancton marino como sumidero de CO2; etc. La charla se hará 
el sábado 19 de octubre, a las 19,30 h, en el salón de actos del 
Vinalab (c/ Galicia 12). ¡No os la perdáis! 

           26 ”Más cajas nido para Vinaròs” Gracias al 
interés de algunos propietarios, vamos a instalar más cajas nido en 
fincas privadas de la sierra de la Ermita de Vinaròs. Nuestras 
especies beneficiosas, carboneros, mirlos, gorriones, autillos, 
cernícalos, etc., necesitan nuestra ayuda, ya que la pérdida de 
hábitats, lugares de cría y biodiversidad es muy alarmante.  
Más información: 677310173 // 610604180 
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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
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VINARÒS 
ARTS ESCÈNIQUES

TARDOR 2019 · Octubre, novembre i desembre

TEATRE

Venda anticipada: Auditori municipal 
de dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h
* Amb Carnet Jove: 4,5 €
* Abonament per a totes les obres: 20 €

Primera funció: 19.00 h (80 espectadors)
Segona funció: 20.30 h (80 espectadors) 
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Valencià

JOC DE 
XIQUETES
Companyia: Bullanga Teatre

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà

Hora: 22.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Valencià

diumenge

06
octubre

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori MunicipaL

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Valencià

EL PACTE
Companyia: Bullanga Teatre

diumenge

17
novembre

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà

CELEBRARÉ 
MI MUERTE
Companyia: Teatro del Barrio

diumenge

01
desembre

LA 
CELESTINA
Companyia: Bambalina Teatre Practicable

diumenge

20
octubre

L’ELECTE
Companyia: Horta Teatre

divendres

29
novembre
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Tauler Municipal

 

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 

 

MÉS INFORMACIÓ 
ADL  Agència de Desenvolupament Local

Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700

http://adl.vinaros.es

INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/AGROFORMAT

Col·labora:

LLOC DE REALITZACIÓ
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Carrer de la Mare de Déu del Pilar, 26

Organitza:

Taller «Inici de l’activitat agrària» Semipresencial (44 h)
Presencial (20 h) del 21 fins al 25 d’octubre de 16 a 20 hores

Inscripcions fins al 14 d’octubre

Seminari «Potencialitat de la PAC Reserva Nacional» (4 h)
5 de novembre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 29 d’octubre

Seminari «Condicionament i comercialització,
augment de rendes i canvis normatius» (4 h)

12 de novembre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 5 de novembre

Seminari «Eines de venda directa per als i les productores» (6 h)
19 i 21 de novembre de 16 a 19 hores
Inscripcions fins al 12 de novembre

Seminari «Malherbologia i cobertes verdes:
un enfocament agroecològic» (4 h)

26 de novembre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 19 de novembre

INFORMACIÓN SOBRE BAJA DE VADOS

De conformidad con lo que dispone el artículo 6.6 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial del 
dominio público local por entrada de vehículos a 
través de las aceras que establece:

Artículo 6.6: «La presentación de la baja surtirá efectos 
a partir del día primero del año natural siguiente al 
de su presentación. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa».

Por ello, todos aquellos interesados en tramitar la 
baja del vado para el año 2020, podrán presentar 
su solicitud hasta el 30 de diciembre de 2019 (de 
forma presencial), en la oficina OIAC, situada en la 
plaza Jovellar 2, acompañada de la placa de vado y 
manifestando que han repuesto la acera a su estado 
original, si la manipularon en su día, y que la han 
despintado de amarillo o bien la han pintado de gris. 
También podrán presentar su solicitud vía telemática 
hasta el 31/12/2019.
 
Si no la presentan antes de dichas fechas deberán 
abonar la tasa del 2020.
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agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

12 octubre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

13 octubre SANZ c. Pont, 83

14 octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

15 octubre PITARCH c. del Pilar, 120

16 octubre VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

17 octubre FERRER pl. Sant Antoni, 39

18 octubre ROCA c. Sant Francesc, 6

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 



PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN EN VINARÒS
DE 7 VIVENDAS UNIFAMILIARES Y 2 CHALETS

En Vinaròs:
Av. Castelló, esquina C/ Llavateres

Cerca del centro de la ciudad
A 250 metros de la playa.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
DE 127 m2 CON PARCELAS DE 157 m2

HASTA 248 m2, 4 DORMITORIOS Y GARAJE.

CHALETS DE 225 m2 CON PARCELAS DE 400 m2,
5 DORMITORIOS Y AMPLIO GARAJE.


