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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

601 322 558

CONSULTA DE MEDICINA 
GENERAL Y NUTRICIÓN

Healthy
Life
P E Y D RO

CENTRO MÉDICO 

...if you need a doctor we can help you
c/ CALA PUNTAL W, 23 P.12 - VINARÒS

Divendres 30 de novembre, 
Vinaròs va donar el tret 
de sortida al Nadal amb 
l’encesa de llums. Un acte 
que va comptar amb la 
presencia de la cort d’honor 
de els festes i que es va 
amenitzar amb cants corals 
i balls a la plaça Parroquial.

Vinaròs posa llum al Nadal
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ACTUALITAT

Redacció
El primer tinent alcalde i regidor de 
Promoció de la Ciutat i d'Interès Turístic, 
Marc Albella, amb la regidora d'Educació 
i Infància, Begoña López i la regidora de 
Desenvolupament Local i Cultura, Anna 
Fibla, ha presentat la programació de 
Nadal. Es tracta d'una feina conjunta 
entre totes les Regidories que acull 
més de 50 actes perquè veïns i visitants 
puguen gaudir d'unes bones festes 
nadalenques.
Albella ha detallat que aquesta mateixa 
tarde es farà l'encesa de les llums a la 
plaça Parroquial amb l'actuació de les 
corals infantils, que cantaran nadales, 
a més del petit espectacle que oferirà 
l'Acadèmia de Ball Locura. En aquest 
sentit, agraïa la feina feta des de la 
Regidora d'Obres i Serveis, que a través 
de l'empresa de l'enllumenat de la ciutat, 
ha instal·lat totes les lluminàries. Segons 
afegia l'adjudicatària ha fet una inversió 
de 10.800€, mentre que l'Ajuntament ha 
aportat 18.600€ extra per tal de decorar 
els carrers de la ciutat.
Pel que fa a les activitats una de les 
principals novetats serà la celebració 
de les minicampanades per al 31 de 
desembre. Es tracta d'un acte adreçat 
per al públic infantil, que es farà al 
migdia i que comptarà amb animació 
per part del Gimnàs Gentsana a la plaça 
Parroquial per celebrar l'arribada del 
nou any a les 12:00h. A la nit serà el 
torn de la retransmissió en directe de 
les campanades a través de Canal 56 i a 
més haurà orquestra fins ben entrada la 

matinada.
La cavalcada dels Reis d'Orient també 
serà un dels principals atractius de 
Vinaròs, enguany amb el circ com a fil 
conductor. El regidor Albella insistia 
que "es vol fer de la ciutat l'epicentre de 
l'activitat nadalenca i de les compres a la 
comarca".
Per la seua banda, Fibla comentava 
que el centre de la localitat s'omplirà 
d'animació infantil, jocs i tallers per 
tal de crear un bon ambient festiu 
que ajude a dinamitzar les compres. 
Segons comentava "Vinaròs disposa 
d'una àmplia oferta comercial amb 
productes de gran qualitat i preus molt 
ajustats, sempre amb la millor atenció 
personalitzada, per tant la millor opció 
per a fer les compres de Nadal i fer poble".
López assenyalava que els més petits 
podran gaudir d'una nova edició del Parc 
de Nadal del 26 al 29 de novembre, a més 
de l'Escola de Nadal. Segons comentava 
es farà la presentació corresponent 
perquè la ciutadania es puga informar 
de les inscripcions i de tots els actes que 
s'oferiran.  
Tota la programació de Nadal la 
poden consultar a través del web de 
l'Ajuntament de Vinaròs, xarxes socials i 
Tourist Info. 
Des del Govern Municipal desitgen a tots 
els veïns unes bones festes nadalenques.

Un Nadal carregat d’actes per a tota la família
Des de l'Ajuntament s'ha organitzat una agenda plena d'activitats per fer de la ciutat 
el referent festiu i comercial de la comarca durant aquestes dates tan senyalades
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X. Flores
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple 
per unanimitat una moció presentada per 
Ciutadans instant al consistori a aportar solucions 
urgents als problemes del pavelló poliesportiu 
i complir amb l'obra de la coberta de la pista del 
col·legi Sant Sebastià com es va aprovar en els 
pressupostos participatius. També s'instava al 
consistori donar solucions al tema del parquet, 
pistes aïllament tèrmic, i apostar per l'esport, 
ampliant les ajudes municipals i augmentant 
les infraestructures esportives del municipi. 
Emmanuel Herrera, portaveu de Ciutadans, va 
explicar que la moció ha estat presentada arran 
de les crítiques dels clubs sobre les condicions 
en què han de practicar el seu esport en el 
pavelló. “El pavelló, a part de ser antiquat i no 
tenir l'aïllament adient, té el problema que el 
nou parquet instal·lat és reciclat i no reuneix 
les condicions requerides. Crec que una ciutat 
com Vinaròs hauria de tenir unes condicions 
adequades, i falta també, com van dir els clubs una 
aposta per l'esport. Hi ha poques instal·lacions i 
les que tenim no són adequades. Falta també més 
suport a les escoles municipals”, va assenyalar.  
Paula Cerdà, de Compromís, es va mostrar 
favorable a la proposta assenyalant que el seu 

partit dóna suport a les entitats esportives en 
aquest sentit i que cal solucionar el problema 
i complir també amb els pressupostos 
participatius i cobrir la pista del Sant Sebastià. 
Per part del PVI, Marcela Barbé també va 
donar suport a la moció en considerar urgent 
solucionar aquests problemes, i des del PP de 
Vinaròs, el seu portaveu Juan Amat va acusar 
l'equip de govern d’ “inoperant i ineficaç per 
generar un problema com aquest en el pavelló”. 
L'edil d'Esports, José Chaler, va indicar que les 
entitats esportives van dir que feia ja molts anys 
que no s'invertia en esport a Vinaròs, i es va 
mostrar d'acord en aquesta afirmació. “Donarem 
suport a aquesta moció però perquè són coses 
que ja estem fent. Estem intentant solucionar el 
tema del parquet, que es va canviar amb la millor 
intenció del món. Ara estem provant un producte 
en diferents parts del pavelló i sembla que està 
donant resultat, per la qual cosa ho estendrem en 
dues passades per tota la pista”, va explicar, afegint 
que “en cas que no funcioni bé ja estem mirant 
un altre tipus de producte que permeti un millor 
agarre tant de patins com de calçat esportiu”. 
Va explicar també que sobre el tema del mal botat 
de la pilota en algunes zones la solució és canviar el 
parquet, però per a això cal seguir el procediment 

que hi ha obert contra l'empresa instaladora. 
Respecte a l'aïllament tèrmic va dir que “no és 
un problema d'ara, sinó de fa molt temps. Vaig 
intentar incloure aquest aïllament en els fons 
EDUSI, però no es va poder fer al no entrar aquest 
projecte com a mesura d'eficiència energètica”. Per 
això, va assegurar que ja ha sol·licitat pressupostos 
per a, o bé canviar la coberta o bé posar sota la 
coberta actual panells aïllants. El cost rondaria 
els 120.000 euros, “i quan es pugui s'abordarà”. 
Quant a la coberta de la pista del Sant Sebastià, 
Chaler va dir que “si bé es va incloure en un 
primer moment en el Pla Edificant, la Conselleria 
va dir que no podia incloure's ni cobrir-se perquè 
la superfície coberta era suficient i adequada a 
la normativa. Per això vam solicitar el passat 16 
d'octubre a la Conselleria un nou permís per a 
cobrir la pista i encara no hem obtingut resposta”. 
D'altra banda, també va assenyalar que han 
tingut reunions de treball amb el director general 
d'Infraestructures educatives per que estudie el 
tema. “Li vam mostrar els pressupostos de la coberta 
i li vam demanar que ho estudiés detingudament 
i es va comprometre a això”, va indicar. Quant a 
les ajudes i subvencions, va assenyalar que s'han 
augmentat en els últims anys.

X.Flores
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple, 
amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció 
del regidor no adscrit, una moció del PP de 
Vinaròs per a presentar al·legacions a l'increment 
del 13% de la taxa de residus del consorci 
i requerir a la Diputació i la Generalitat al 
fet que incrementin les seves aportacions 
perquè siguin aquestes administracions les 
que suportin aquest increment de la taxa.  
El portaveu dels populars, Juan Amat, va assenyalar 
que “estem davant una evident deixadesa de 
funcions de l'alcalde, que en cap òrgan de 
govern del consorci es va mostrar contrari a 
aquest increment. El coherent seria presentar 
al·legacions en contra de l’augment aprovat pel 
Consorci i denunciar la deixadesa de funcions del 
primer regidor quan ha de defensar els interessos 
dels vinarossencs si, com en aquest cas, això 

suposa discrepar de la consigna del seu partit”. 
Amat va plantejar que hi ha alternatives a la 
pujada, com la reducció de despeses del consorci, 
que els veïns de Cervera, que no paguen la taxa, 
abonin alguna part o que les administracions 
provincial i autonòmica augmentin les seves 
aportacions perquè no siguin els ciutadans 
els que hagin de fer front a aquest augment.  
Per part de Compromís, Paula Cerdà va lamentar 
que l'alcalde no hagués assistit a l'assemblea en la 
qual es votava la pujada de la taxa, mentre l'edil de 
Ciutadans Emmanuel Herrera, també va lamentar 
aquesta no presència del primer edil en l'assemblea 
sense haver delegat el seu vot, i es va mostrar 
favorable a presentar al·legacions, igual que el PVI. 
Per part de Totes i tots som Vinaròs, Hugo 
Romero va considerar que la pujada és 
important i mereix “un estudi i una profunda 
reflexió, amb més informació i amb més temps 

i no tanta urgència com va establir el consorci”.  
Va tancar el punt l'alcalde, Guillem Alsina, que va 
assenyalar que “em vaig abstenir en la comissió, i 
va ser la meva culpa no haver-me pogut quedar 
per motius personals en l'assemblea, però el 
vot de Vinaròs és un més dels 49, i la votació 
estava clara”. Alsina també va indicar que “som 
reivindicatius, el dia anterior vam mantenir una 
reunió on vam plantejar els nostres dubtes i vam 
presentar alternatives a la presidenta del consorci 
i el responsable del contracte, però se'ns va dir 
que era urgent aplicar-ho o s'estava en perill 
de tenir números vermells en el consorci”. I va 
concloure que “ens hem compromès per a aportar 
alternatives de cara a l'aplicació de la taxa de 2021 
i, amb tot, votarem a favor de la seva moció i que 
sigui el mateix consorci el que els respongui i els 
doni les explicacions oportunes”, va concloure.

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs va aprovar una 
moció de Ciutadans recolzada per tots els grups 
municipals per a segellar i desmantellar el Castor, 
instant al govern municipal a ser part interessada 
del procés, sol·licitar al Ministeri una còpia de la 
documentació dels treballs de desmantellament 
i un informe sobre el procediment a seguir per 
a la indemnització als propietaris de les finques 
afectades pel gasoducte de la planta terrestre.  

D'altra banda, també es va aprovar per 
unanimitat una moció del grup municipal 
Ciutadans sobre els drets de les parelles de 
fet en el seu accés a la pensió de viduïtat. 
“Hi ha un desequilibri entre el dret a rebre la pensió 
de viduïtat respecte a les parelles de fet amb la 
resta de matrimonis, en una clara vulneració de 
l'article de la Constitució que assegura la igualtat 
de tots els ciutadans”, va dir Emmanuel Herrera, 

portaveu de Ciutadans Vinaròs. 
La moció insta al Govern d'Espanya que modifiqui 
el decret 8/2015 i equipari els drets de les parelles 
de fet amb la resta de matrimonis i que en el termini 
màxim d'un any s'aprovi un decret llei de parelles 
de fet pel qual s'incorporin les modificacions 
oportunes que evitin tal discriminació en tot el 
territori nacional.

Aprovada una moció per a aportar solucions urgents 
als problemes del pavelló poliesportiu

L'Ajuntament de Vinaròs presentarà al·legacions a l'augment 
de la taxa de residus del Consorci

El ple aprova mocions sobre el Castor i les parelles 
de fet en l'accés a la pensió de viduïtat
X.Flores

Ple ordinari de novembre
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X. Flores
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat el primer Pla 
d'Inclusió Social per als anys 2020-2023. També 
s'ha aprovat impulsar el Consell local d'inclusió 
i drets socials de Vinaròs. La regidora de Política 
Social, Berta Domènech, va explicar que el pla 
serà l'eina de planificació, ordenació, gestió i 
direcció estratègica de les polítiques socials del 
municipi en els pròxims anys. Va destacar també 
la participació d'agents socials en la redacció del 
pla mitjançant les seves aportacions i propostes, 
amb uns tallers previs on van participar tècnics 
municipals, polítics i les entitats socials i un procés 

de participació ciutadana per a posar en comú 
els reptes i les propostes plantejats centrats en 
temes d'infància, pobresa, formació, habitatge, 
ocupació i igualtat. El Pla consta de 31 mesures, 
14 d'elles innovadores. “Es tracta d'un pla que 
haurà d'adaptar-se també a les circumstàncies del 
moment, per la qual cosa es tracta d'un document 
obert”, va explicar Domènech. El Pla ha costat 
18.000 euros i està subvencionat en un 58% per la 
Generalitat i l’EDUSI, mentre que la resta l'aporta 
l'Ajuntament. “És una aposta de l'equip de govern 
per a reduir les desigualtats i promoure la igualtat 
d'oportunitats, mitjançant un sistema universal, 

i també personalitzat i de proximitat, un canvi 
de paradigma que implica sumar innovacions”, 
va concloure la regidora de l’àrea social. 
Ciutadans, per part del seu portaveu Emmanuel 
Herrera, va considerar que “no s'estan fent bé les 
coses”, posant com a exemple que “en un ple anterior 
es va dotar econòmicament el laboratori social 
amb 40.000 euros que es van llevar d'altres partides 
i el plec està fins i tot sense executar-se i no hi ha 
cap document que indiqui que estarà a Vinaròs”.  
El PVI en paraules de Marcela Barbé, va argumentar 
la seva abstenció assenyalant que el laboratori 
social “no ha sortit a concurs ni sabem on se situarà”.  
Per part del PP, Lluis Gandia, va qüestionar que 
la participació de les entitats fos elevada i també 
va assenyalar que aquest pla ja va ser portat a ple 
al febrer de 2018 i es va adjudicar al juny de l’any 
passat. “L'empresa ha trigat 17 mesos a redactar-lo i 
l'equip de govern a aprovar-lo, i a l'oposició ens han 
donat només tres dies per a estudiar l'expedient”, 
va lamentar. Va dir també que “malgrat això l’hem 
estudiat i podem dir que és un pla deficient, que 
conté dates errònies, es basa en dades de 2017 i hi 
ha errors de consideració que fan que tota la seva 
base caigui”. Finalment, va dir que el pla “no aporta 
res perquè moltes de les mesures que proposa 
s'apliquen ja des de fa dècades”. “No és el pla 
adequat per a Vinaròs, per les seves deficiències 
i perquè la consignació pressupostària de cada 
mesura és la mateixa any rere any, la qual cosa és 
la demostració que no saben què volen fer ni com”.

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat al ple 
de novembre una moció presentada pel 
grup municipal Compromís a la qual es 
van adherir la resta de grups, sobre el 25 
de novembre com a dia internacional per a 
l'eliminació de la violència contra les dones.  
La portaveu del partit, Paula Cerdà, va recordar 
que en el que portem d'any s'han incrementat les 
mates respecte al 2018. “La proposta sorgeix de les 
necessitats socials originades per la commemoració 
el passat dilluns 25 del Dia Internacional contra la 
Violència a les Dones. El 25N és, juntament amb el 
8 de març, una altra de les dates on la societat està 
aprofitant per a exposar una demanda molt clara 
a les institucions: la necessitat d’un canvi des de 

totes les entitats i perspectives per a lluitar contra 
la desigualtat de gènere i acabar amb la violència 
contra les dones. Vinaròs ja ha patit vàries vegades 
la pèrdua de veïnes arran la violència de gènere i, 
aprofitant que l’estat i la Generalitat Valenciana van 
aprovar fa un any els respectius plans per a iniciar 
a combatre aquesta problemàtica, Compromís 
ha presentat la seua moció”, va assenyalar. 
La moció pel 25 de novembre és una aposta per 
aconseguir que Vinaròs siga un municipi que es 
declare contrari a la tracta de persones, i també 
que faça política amb a qual combatre aquesta 
problemàtica. 
Per aquests motius, s’ha proposat no subvencionar 
actes on s’utilitze el cos de la dona com a reclam 

i l’increment de despesa en campanyes de 
prevenció i orientació davant la desigualtat de 
gènere. També el compromís per difondre entre 
la societat tot allò que es recull dins del Manifest 
del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i 
Masclista, aprovat per la Generalitat Valenciana i al 
qual l’Ajuntament es va adherir al plenari del passat 
mes d’abril. I, per a completar la participació activa 
del nostre municipi contra la violència de gènere, 
Compromís ha sol·licitat l’adhesió de Vinaròs dins 
la Xarxa Isonomia, a la qual ja formen part més 
de 90 municipis de la nostra província, amb el 
propòsit d’aprofitar recursos, suport i formació des 
d’esta fundació que forma part de la Universitat 
Jaume I de Castelló.

Vinaròs dóna llum verda al seu primer Pla d'Inclusió Social 
El PP assegura que és un pla “deficient i amb molts errors”

Moció sobre el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

Ple ordinari de novembre
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Redacció

La regidora de Política Social i Joventut, Berta 
Domènech, junt al Coordinador de l’àrea, 
Antonio Valanzuela, van acudir a les Jornades 
de Coordinació d’Atenció Primària front la llei de 
Serveis Socials Inclusius, aquesta normativa suposa 
un canvi de paradigma que situa a les persones al 
centre,   i als ajuntaments com a porta d’entrada a 
la ciutadania.
A les Jornades realitzades a Cullera van assistir més 
de 300 professionals, autoritats i personal polític 
de tota la Comunitat Valenciana que treballen 
pels Serveis Socials. Així mateix es va comptar 
amb la presència de la vicepresidenta i consellera 
de Polítiques Inclusives i Igualtat, Mónica Oltra i 
la secretària d’Estat de Serveis Socials, Ana Isabel. 
Han sigut tres dies de convivència per a coordinar 
els equips municipals d’atenció primària amb la 
finalitat de garantir la màxima eficàcia, eficiència i 

qualitat del seu funcionament.
Durant les jornades, es va ressaltar la importància 
de Serveis Social com un servei públic necessari, 
ja que tothom en qualsevol moment de la seua 
vida pot necessitar l’atenció d'aquesta prestació, 
per això es considera la quarta pota de l’Estat de 
Benestar, junt a Sanitat, Educació i el sistema de 
pensions. En conseqüència, deuria estar garantit 
l'accés i estar equiparat amb la resta de sistemes de 
protecció.
La Llei de Serveis Socials aposta per un sistema 
universal, personalitzat i de proximitat, cosa que 
entre altres mesures, implica sumar la investigació 
i la innovació, així poder oferir un servei que 
responga a les necessitats reals dels ciutadans, i 
fer-ho de la millor manera possible.
El secretari autonòmic, Alberto Ibañez, va destacar 
que el 80% de la població pateix la transmissió 
generacional de la pobresa, i cal esbrinar la manera 

de perquè existeix aquesta vulnerabilitat que es 
perpetua dins del nucli familiar. Al mateix temps, 
que seguim lluitant per la igualtat d’oportunitats i 
el reconeixement en la diversitat.
Els Serveis Socials han de ser un sistema 
personalitzat on s’atén a persones amb drets, no 
amb necessitats, s’ha de dignificar el servei per 
avançar cap a una promoció dels drets socials.

Política Social participa en les Jornades de Coordinació d'Atenció Primària
La trobada es va fer la setmana passada a Cullera amb l'objectiu de coordinar els equips 
municipals per oferir una atenció més eficient a la ciutadania

X.Flores
La regidora de Cultura, Anna 
Fibla, va comparèixer dimarts per 
informar de novetats a la biblioteca 
municipal. 
Fibla va destacar que s’han 
recuperat les activitats d’animació 
sociocultural que des de 2003 no 
es feien i que també s’ha tornat a 
la programació d’animació lectora. 
“Volem retornar les activitats 
que fomenten la lectura entre els 
nostres menuts”, va asssenyalar la 
regidora, que també va informar 
que s’ha aconseguit una subvenció 
de 1.847 euros per activitats 

a la biblioteca i una altra per 
l’adquisició de material bibliogràfic 
per 12.308 euros, a més d’ una 
ajuda del 50% de l’import total per 
a mobiliari per 1.473 euros amb les 
que s’han adquirit noves taquilles 
que s’han instalat a la entrada de la 
biblioteca. 
Per últim, va recordar que es posa 
de nou en marxa la iniciativa 
Biblioestudi, amb una ampliació 
d’horaris per facilitar als alumnes 
la preparació dels examens. Serà 
del 16 de desembre al 7 de febrer i 
l’horari serà de dilluns a diumenge 
de 9 a 14 hores i de 15.30h a 21h.

La regidora de Cultura presenta les novetats de la biblioteca pública
Nou mobiliari, torna Biblioestudi i nou material bibliogràfic 

El Grup de debat i recerca Tràngol 
presenta el proper dia 11 de 
desembre a la Fundació Caixa Vinaròs 
la presentació del llibre “Aquella 
Norton”, obra de la historiadora 
Conxita Solans. A continuació poden 
llegir una breu crítica realitzada pel 
poeta i escriptor Àngel Martí Callau.
I l'Ateneu Calero de la SCER, el passat 
20 d'octubre de 2019, va iniciar el curs 
amb l'acte de la presentació de la 
primera novel·la de la Conxita Solans. 
Una historiadora habitual de les 
conferències organitzades a l'Ametlla 
però, que aquest cop, se'ns descobria 
com a novel·lista. 
La responsabilitat de presentar 
"Aquella  Norton", que així es titula 
l'obra, va recaure en mi. I tot i que 
en un principi estava una mica 

desbordat, la personalitat de 
la Conxita m'imposava força, al final, 
m'ho va posar molt fàcil. No tan sols 
amb la seva actitud: no defugint 
cap pregunta i seguint-me el joc 
sense entrebancs, sinó també amb el 
contingut de la seva obra. 
La  Conxita, en aquest llibre, no pot 
amagar la passió per la història. 
És per aquest motiu que ambienta 
perfectament: aquells dies de guerra, 
els canvis socials, les transformacions 
familiars, les disputes, els dies al front 
i a la rereguarda, el fet d'estimar en 
temps de conflictes... En fi, que amb 
la seva prosa rica, però a la vegada 
clara i perfectament comprensible, 
ens capbussa de ple, en una preciosa 
història d'amor a tres bandes, 
carregada de misteri, de dolor i de 

goig. Que ningú cregui que és un llibre 
de guerra, no, aquesta és una novel·la 
d'amor, de lluites internes, de veritats 
ocultes durant anys, d'aquelles que 
una filla té dret a saber.
No puc més que felicitar a 
la Conxita Solans, per fer-me xalar de 
veritat amb "Aquella Norton", agrair-li 
que hagi confiat en mi per presentar 
l'obra i, per descomptat, animar-
la a seguir escrivint, tal com ho fa, 
enganxant al lector amb una facilitat 
indiscutible.
A totes i a tots, us recomano, que 
us féssiu el regal de gaudir de la 
lectura, durant uns dies, viatjant amb 
"Aquella  Norton" pels complicats 
camins de la guerra.

Àngel Martí Callau
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X.Flores

Amb motiu del Dia Internacional de les persones 
amb discapacitat, l'Ajuntament de Vinaròs 
juntament amb COCEMFE, el Centre d'Educació 
Especial Baix Maestrat, Afaniad, Creixem i la Policia 
Local, es van realitzar a Vinaròs diverses activitats 
de conscienciació. 
Al matí, a la plaça de l'Ajuntament, es van 
instal·lar taules informatives amb les diferents 
associacions, i a les 10.30 hores va tenir lloc la 
campanya “Posa't en el meu lloc”, mitjançant 
la qual els polítics de l'Ajuntament de Vinaròs 
van poder realitzar un passeig pel municipi en 

cadira de rodes i amb els ulls embenats i van 
conèixer en primera persona algunes de les 
dificultats del col·lectiu en els seus passejos diaris.  
Al migdia es va procedir a la lectura del manifest 
del Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat que per primera vegada també va ser 
traduït en directe amb llengua de signes i es va 
realitzar una ‘performance’ a càrrec dels alumnes 
de 5è de primària de tots els centres educatius de 
la localitat, entre ells també el Centre d'Educació 
Especial Baix Maestrat. 
D'altra banda, durant aquest mes es farà una 
jornada reivindicativa estacionant cadires de 
rodes en els pàrquings públics. L'objectiu és 

conscienciar aquells conductors que aparquen 
en les zones destinades a les persones 
discapacitades amb l'excusa de realitzar una 
gestió ràpida, fet que ocasiona una gran 
molèstia als veïns que realment tenen el permís 
corresponent per a aparcar en aquests espais. 
També es farà una nova campanya de "Posa't 
el cinturó", xerrades, exposicions i una sortida 
per a posar multes simbòliques als vehicles mal 
estacionats que impedeixen el pas a les persones 
amb mobilitat reduïda. Meseguer destacava 
que les dues jornades reivindicatives es faran 
amb el suport de la Policia Local i agraïa la seva 
col·laboració.

Vinaròs commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
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X.Flores
Els tres regidors de Totes i tots som Vinaròs van fer 
dilluns a la seu del partit un balanç dels sis mesos 
de legislatura en les diferents àrees dels que en 
són responsables. 
En l’àrea de pesca, Anna Fibla va assenyalar que 
s’han mantingut reunions en la cofradia para 
reividindicar millores en la unificació d’horaris, i en 
agricultura ja es treballa en la nova fira Agromoció, 
que tindrà alguns canvis, a més de mantindre 
reunions amb el Consell local agrari i amb els 
presidents dels Horts solidaris per tractar alguns 
dels problemes que tenen. Als Horts es posaran, 
segons va dir Fibla uns lavabos, tal com han 
solicitat, i es restaurarà una caseta.
Quant a Comerç, va destacar l’aposta per la seua 
dinamització i la disposició de taules i cadires a 
diferents parts del mercat municipal.  
En l’àrea de Cultura, Fibla va subratllar com acte 
amb més ressó el de la Carta Pobla, amb èxit de 
participació, la programació de teatre, que ha 
penjat el cartell de complet en totes les obres o les 
activitats d’animació sociocultural a la biblioteca, 
que compta també amb noves taquilles.
També va destacar les obres de rehabilitació 
de la capella de Santa Victòria, que serà sala 
d’exposicions i conferències. 
“Hem treballat molt en estes àrees i la valoració no 
pot ser més que positiva”, va concloure.
De la seua banda, la regidora de Política Social 
i Joventut, Berta Domènech, va assenyalar 

que s’està donant continuïtat als programes ja 
existents, però afegint canvis i actualitzacions que 
ja es venien treballant des de l’anterior legislatura, 
com el laboratori social, el pla d’inclusió i cohesió 
social i l’impuls del Consell de cohesió social. 
En matèria de Joventut va destacar l’aposta 
per “redefinir” el Casal Jove “com espai real de 
referència i trobada per al jove de Vinaròs” i el 
treball per crear un pla de Joventut amb el Consell 
corresponent. 
Finalment, Hugo Romero també va fer un repàs 
de les seves àrees. En innovació digital va destacar 
l’elaboració del pla d’innovació digital, i que en 
aquest sis mesos dins del pla s’ha presentat el 
portal tributari i el geoportal, i pròximament es 

presentarà el wifi públic, el portal de reserves 
d’espais culturals i esportius i venda d’entrades, 
entre altres. 
També va destacar el Pla Vinaròs Smart City. 
En l’àrea de Transició ecològica va recordar 
l’aprovació plenaria amb el Compromís de reduir 
un 40% les emissions de co2 i en mobilitat, el pla 
de mobilitat urbana sostenible, que ha donat ja 
els primers passos per fer-lo realitat.  A més, va 
subratllar el protocol de neteja de barrancs i zones 
humides per mantindre la flora i fauna autóctona i 
previndre practiques abusives o el pla de prevenció 
d’incendis a l’ermita. 
Quant a govern obert, Romero va assegurar que es 
posarn en marxa els consells de barri.

ACTUALITAT

Representantes del PSPV-PSOE de la provincia 
comparecieron ayer a la salida del peaje de la 
autopista AP-7 en su cruce con la carretera nacional 
N-238, vial para el que el Consejo de Ministros ha 
aprobado el proyecto para su ampliación y mejora 
en 6,5 km por parte del Ministerio Fomento por un 
importe de 15 millones.
Artemi Rallo, senador socialista por Castelló, 
recordó que la remodelación afecta al tramo que 
va desde la autopista hasta Vinaròs y que “se trata 
de una gran noticia porque desgraciadamente 
esta carretera ha sido conocida por un gran índice 
de siniestralidad y falta de seguridad”.
Con la obra, dijo. “mejorará la seguridad y la 
calidad de vida de los habitantes de esta comarca”, 
tras añadir que “ésta ya era una intervención 
prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto que 
presentó el Gobierno de Pedro Sánchez y que fue 
rechazada por el PP, Ciudadanos y los partidos 
independentistas. A pesar de ello, el gobierno 
de España ha seguido trabajando y Fomento ha 
aprobado este proyecto. Esta remodelación es un 
indicador contundente del compromiso del PSOE 
por liberar la autopista. Ya no son palabras, sino 
una realidad que se hará efectiva el 1 de enero del 
próximo año”.
Por su parte Germán Renau, diputado socialista en 
el Congreso y vicesecretario de la ejecutiva PSPV-

PSOE de la provincia de Castelló, destacó que 
“es una infraestructura muy importante para la 
comarca del Baix Maestrat y que se enmarca en la 
estrategia socialista de mejorar las infraestructuras 
en todo el arco mediterráneo”. Para Renau, esta 
obra “supondrá una mejora de la seguridad vial, 
de las comunicaciones y la economía de la zona”, 
recordando que “también se están realizando 
actuaciones en la N-232 que une Vinaròs con 
Santander y en un mes se liberará la autopista 
AP-7”. “Es una clara estrategia para mejorar las 
comunicaciones en la zona y se ha hecho en un 
gobierno que está en funciones, en una clara 
muestra de responsabilidad y de apreciación por 
parte del gobierno de las demandas del norte de 

la provincia”, concluyó.
Por último, el alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, 
señaló por su parte que “es una noticia muy 
esperada por los vinarocenses que cada día 
tienen que circular por este vial para ir a trabajar 
al polígono industrial Planes Altes”. Lamentó 
sin embargo que se haya tardado tantos años 
en hacerse realidad. “Este proyecto empezó a 
fraguarse a principios del año 2000, y no ha sido 
hasta 2019 cuando se ha hecho realidad, gracias 
en este caso al Gobierno de Pedro Sánchez. 
El Ayuntamiento de Vinaròs está orgulloso y 
contento y seguiremos trabajando para que 
la licitación de la obra se haga lo más pronto 
posible”.

Totes i tots som Vinaròs fa balanç de sis mesos de legislatura

Aprobado el proyecto de mejora y ampliación de la carretera de Ulldecona
X.Flores
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Viaje del Centro Municipal de la tercera edad a 
Benidorm del 17 al 23 de noviembre

SOCIETAT

Este pasado fin de semana se celebró la 36ª invernal moto, este año con destino a Requena Valencia, para visitar una de las afamadas 
bodegas de vinos y cavas, y pernoctar en dicha ciudad, enhorabuena a la organización y prepararos para la 37ª, que ya queda menos

L'AJUNTAMENT DE CERVERA DEL MAESTRE FELICITA EL 
NADAL A TOTS ELS VEÏNS DE LA COMARCA, I ELS INVITA A 

VISITAR LA DESSETENA EDICIÓ DE LA FIRA DE NADAL, QUE 
TINDRÀ LLOC ELS PROPERS DIES:

- DISSABTE 7 DE DESEMBRE DE 16:30 A 21:00 H
- DIUMENGE 8 DE DESEMBRE DE 11:00 A 14:00

I DE 15:00 A 20:00H

LA FIRA ES TROBARÀ AL PAVELLÓ MUNICIPAL.
ES PODRAN ADQUIRIR TOTA CLASSE D'ARTICLES: MEL, EMBOTITS, TORRONS, VINS I 

LICORS, TALLES DE FUSTA, ARTICLES DE REGAL I ALTRES PRODUCTES DE LA COMARCA.
RECORDEN, PROPERA FIRA DE NADAL A CERVERA ELS DIES 7 I 8 DE DESEMBRE.

Ajuntament de 
Cervera del Maestre

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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SOCIETAT

E.Fonollosa
El cartell anunciador del Carnaval de Vinaròs 2020 ha estat creat per Rubén Lucas García, de Torreagüera, 
província de Múrcia i es titula “El Mar”. Així es va donar a conèixer dissabte al migdia, davant totes les reines i 
reis de comparses i autoritats de la població, com l'alcalde Guillem Alsina, en un acte celebrat al pati interior 
del mercat. “El Mar” va rebre 20 dels 24 vots en la votació definitiva del jurat, després de seleccionar tres obres 
finalistes de les 68 presentades. En segon lloc va quedar, amb 4 vots “Llagostí a la veneciana amb gratinat de 
serpentina” de José Conceptes de Vinaròs i tercer va ser “Vinarosdiversia” d'Enrique Domínguez, de Càceres.  
L'alcalde, Guillem Alsina, va lloar la labor de la nova junta directiva de l'organització del Carnaval per 
la gran feina que han hagut d'assumir després de trobar-se amb una complicada situació econòmica. 

X.Flores/E.Fonollosa
El Carnaval de Vinaròs 2020, que tindrà 
lloc del 8 al 24 de febrer, va celebrar 
diumenge passat la jornada de paelles 
de germanor entre comparses per 
a anunciar la imminència de la seva 
celebració. Una jornada amb molt 
bon temps que va congregar a més de 
3.400 integrants de les 30 comparses 
que integren la festa, que van 
demostrar les seves ganes de carnaval.  
El dia anterior, dissabte, es va 
presentar el cartell anunciador i amb 
la jornada de paelles de diumenge, els 
preparatius i l'organització de la festa 
ja estan completament en marxa. De 
fet, les comparses durant aquestes 
setmanes ja estan presentant a les 
seves respectives reines major i infantil.  
La gran cita gastronòmica va tenir més 
assistència de comparsers que l’any 
passat. Gent que va acudir vestida 
amb els colors de les camisoles de 
les seves respectives entitats. Es va 
celebrar de nou en el passeig Fora 
Forat i el seu entorn, que des de 
migdia ja es va omplir de gent per 
a organitzar tots els preparatius.  
Com és costum, la Comissió 
Organitzadora, presidida per 
Jordi Català, va repartir arròs 
i tots els elements necessaris 
perquè cada comparsa pogués 
preparar les suculentes 
paelles per als seus membres.  
Entre els comentaris dels membres de 
les comparses durant el menjar no va 
faltar la referència a la qualitat del nou 
cartell anunciador del Carnaval.

El Carnaval 2020 ja té cartell anunciador

Les paelles anuncien la imminència 
del Carnaval 2020
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Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors

El pasado sábado tuvo lugar la cena de gala con 
motivo de la entrega de premios a la regularidad, 
con respecto a la presente temporada, en el Bar 
Restaurante Les Capsades. Arrancó la velada con 
una suculenta cena, para posteriormente dar paso 
al momento cumbre de la noche, el más esperado, 
la ceremonia de entrega de premios. El presidente 
David Bosch dedicó unas palabras de sincero elogio 
a todos los presentes, así como a los ausentes que 
han participado activamente en nuestra temporada 
de pesca. Tras estas palabras se vivieron momentos 
emotivos, con la entrega de una placa conmemorativa 
a Jose Manuel Bosch, por su destacada influencia 
en los orígenes del club. Una segunda placa a Jose 
Antonio Ramia, por su larga trayectoria en la pesca 
deportiva asi como una vida relacionada siempre 
con esta. Tras estas placas de reconocimiento, se 
entregaron tres placas en agradecimiento a nuestros 
patrocinadores principales, en este caso, Pesca Bosch, 
Bar Restaurante Les Capsades y Trabucco Fishing. 

Pero los momentos emotivos no acabaron ahí, ya 
que la junta directiva en pleno tenia una sorpresa 
para el presidente, que consistió también en una 
placa en agradecimiento a la labor desinteresada 
desarrollada en el club, consiguiendo arrancarle 
unas sentidas lágrimas. Y a partir de ahí, todos y 
cada uno de los socios, fue nombrado para recibir 
tanto su premio como el diploma que acreditaba 
tanto la participación en esta temporada, como la 
posición obtenida. Felicitamos desde estas líneas a 
todos los socios, y muy especialmente al pódium, 
que estuvo conformado por Ivan Brandolese en 
primera posición, David Bosch en segunda, Y Puxi 
Blasco como tercer clasificado. De esta manera, 
se daba punto y final a nuestro campeonato de 
regularidad 2019, restando solo por disputar nuestro 
campeonato de navidades, que se disputara en el 
Dique de Levante el próximo 22 de diciembre, de 08 
a 13 horas. Gracias a todos, y como siempre, buena 
pesca.

El divendres 22 de novembre, l’UPCCA 
va participar en el GAMESIS amb la 
xerrada “de l’ús a l’abús” amb l'objectiu 
de conscienciar als menors sobre un ús 
saludable dels videojocs. 
Un total de 15,8 milions de persones 
juga al nostre país als videojocs de 
manera regular, la qual cosa suposa 
que un 44% de la població espanyola 
s'ha rendit al magnetisme d'aquests 
jocs. L'Associació Espanyola del 
Videojoc (AEVI) indica que existeix 
un major nombre de jugadors en 
població infantil i adolescent. Per 
això és de vital importància realitzar 
accions preventives sobre les 
tecnoaddiccions en aquesta etapa.  
 
L'any passat 2018, l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va incloure 
l'addicció als videojocs com a malaltia 
mental. A pesar que l'Estratègia 
Nacional sobre Addiccions arreplega 

també l'abús de noves tecnologies i 
videojocs, la veritat és que la societat i en 
concret els adolescents encara no han 
acabat d'associar les noves tecnologies 
al de les conductes addictives.  
 
En la xerrada es va donar informació 
sobre l'evolució dels videojocs, els 
avantatges i desavantatges que 
tenen, perquè els videojocs tenen 
un poder addictiu tan gran i que 
sintomas reflecteixen que han passat 
de l'ús a l'abús, a més d'ensenyar-los 
una sèrie de pautes per a tindre una 
relació saludable amb els videojocs.  
 
Aquest tipus d'accions preventives 
comunitàries reforcen les activitats 
que ja es realitzen en els centres  
educatius de la localitat, com els tallers 
de prevenció de l'addicció a “internet”, 
“mòbil” i el programa “Ludens” , que 
prevé l'addicció als jocs d'atzar.

Cena de gala del Club Pesca Vinaròs

La UPPCA participa al Gàmesis per a conscienciar als adolescents 
sobre la importància de realitzar un bon ús dels videojocs
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Pepe Palacios
En la sede de la Peña Taurina “Pan y Toros”, lugar 
en la vetusta Plaza de los Tres Reyes, se cerró el 
programa de celebración del sesenta aniversario 
de la fundación de la Peña, con la generosa charla-
coloquio del extraordinario y conocido periodista 
taurino valenciano, D. José Luis Benlloch Rausell.
Tarde lluviosa la del viernes veintidós de noviembre, 
pero no faltó el periodista y escritor sobre toros, 
toreros y toreo, a la cita de las siete y media en punto 
de la tarde, acompañado del “sobresaliente”, ex 
matador José Copete “Copetillo”. Extrañamente, de 
los munícipes invitados del Gobierno de la Ciudad, 
no apareció edil alguno de importancia, ni concejal 
“sobresaliente” y ni tan siquiera un humilde regidor 
sin graduación. Pero sí estuvo entre nosotros el 
empresario taurino D. Roberto Espinosa, artífice de 
la presencia del periodista de TV y radio. 
Y cuando sonaron las siete y media en punto de la 

tarde, abrió el acto el presidente de la entidad, D. 
José Miguel Vallés, y el que estas líneas escribe, con 
más voluntad que arte y muy poco duende intentó 
dar cuenta a los presentes del perfil del escritor y 
periodista.
Y con voz llena, concentrada y profunda, con 
una declamación sobria y sencilla, opinando 
sin ofender, José Luís bregó con la palabra 
despertando nuestras ideas dormidas.
   ¡Con cuánta honestidad ligó sentimiento y 
sapiencia!
   ¡Con cuánta sinceridad y humildad se ciñó a la 
palabra! 
   La suya fue la palabra del ganadero, del mayoral, 
de toreros y hasta maletillas.
   Todos los presentes entendimos cuanto dijo de 
toros y encastes, de las dehesas y ganaderías, y 
hasta de la compra-venta de vacas bravas, porque 
éste fue el discurso central de su charla con toques 

de historia vieja, apoyado en las páginas de su 
último libro “Paraísos del Toro”, discurso adornado 
con algún trincherazo anecdótico, pocos pero 
excelentes, suficientes y precisos, para llegar al 
final de la charla y enfrentarse a la suerte suprema: 
situación actual de las funciones taurinas y actitud 
de los toreros ante esas horas bajas que vive el 
planeta de los toros y con un discreto muletazo 
“hacia las afueras” ninguneó a los antitaurinos, 
que siempre los hubo. En estas cuestiones nos 
sorprendió con respuestas optimistas a las 
preguntas de los presentes, en el coloquio final.
Y cuando dieron las nueve y media en punto de 
la tarde en el reloj de la torre, y lo que decir quiso, 
dicho queda, no puedo extenderme más, no por 
razón de tiempo sino por cuestión de espacio. 
Así pues, aquí he de poner el punto y final de una 
gran tarde de toros para disfrute de unos pocos 
privilegiados.

Al llarg de tot el mes de novembre, la comunitat 
educativa de l’IES  J. Vilaplana, conscients de la 
necessitat d’eradicar la violència contra les dones 
i de fomentar el respecte i la igualtat entre totes 
les persones, hem dut a terme diverses activitats 
de sensibilització i informació.
Des de les tutories, el nostre alumnat ha ampliat 
els seus coneixements sobre aquesta xacra social, 
desgraciadament tan present en l’actualitat. Entre 
altres accions i activitats cal destacar la tasca que 
algunes persones voluntàries de 4t d’ESO van 
preparar per als seus companys i companyes de 
cursos inferiors. Es tractava d’una sessió informativa 
acompanyada d’una presentació que incloïa la 
història de les germanes Mirabal (Les Papallones), 
la iniciativa de teixir papallones  per part d’Isabel 
Sánchez Gomar i altres dades objectives sobre 
la violència contra les dones en el conjunt de tot 
l’Estat.
Seguint el projecte comú d’altres centres educatius 

de la comarca, hem omplert l’institut de papallones 
amb tot  el que aquest símbol representa: el dret 
de totes les persones a ser lliures. Hem fet visible la 
magnitud de la violència masclista amb un mapa 
on figuren les 51 dones assassinades en el que va 
d’any i també amb diversos cartells reivindicatius.
A nivell local hem col·laborat amb els altres 
instituts i escoles en el projecte Que no ens tallen les 
ales i hem deixat constància del nostre rebuig a les 
agressions contra les dones amb el cartell Aturem 
la violència de gènere, exposat al mercat de Vinaròs.

La 

cloenda de totes aquestes iniciatives ha arribat 
el 25 de novembre amb diverses accions:  a les 
aules, un minut de silenci en senyal de respecte 
i homenatge a totes les víctimes i la lectura d’un 
manifest de condemna a aquests actes; al pati, 
vestides i vestits amb peces de roba negra o 
lila, una seguda simbòlica per mostrar la nostra 
indignació. Decididament, apostem per un present 
i un futur més lliure i respectuós.

El periodista y escritor taurino José Luís Benlloch Rausell cerró el programa de celebraciones 
del 60 aniversario de la Peña “Pan y Toros”, con una charla-coloquio en la sede de la entidad

De izquierda a derecha:  José Miguel Vallés, presidente de la Peña, José Luis Benlloch, periodista y escritor y Pepe Palacios, presentador

Que ningú ens talle les ales



7 de desembre de 2019

13

E.Fonollosa
 
L’ auditori Carles Santos de la Fundació Caixa 
Vinaròs de Vinaròs va acollir l'acte de lliurament 
del premi ‘Vinaròs en curt Felipe Osanz’ del 
Festival Internacional de Curtmetratges Agustí 
Comes, al curt ‘Congénita’ de Polo Menárguez.  
El director del curt va rebre una escultura 
dissenyada per Àngels Sanz i els 600 euros que li 
corresponen per aquest guardó que reconeix els 
curts que tenen alguna relació amb aquesta ciutat. 
Menárguez va confessar que era la primera vegada 
que estava a Vinaròs. La relació que té ‘Congénita’ 
amb Vinaròs és a través de la maquilladora 
vinarossenca Mónica Fontanet Dalluge, que en 
aquests moments resideix a Canàries. El director 
va dedicar el premi a la pròpia maquilladora, 
destacant la rapidesa amb què va haver d'actuar 
per a maquillar a la xiqueta protagonista del curt. 
Fontanet per la seua banda, va mostrar el seu 
orgull per rebre un premi en la seva pròpia ciutat.  
En aquest curtmetratge apareixen actors 

com el popular Pedro Casablanc, a més de 
Naia Guz i Bianca Kovacs. És un tibant thriller 
amb marcat rerefons social que convida a la 
reflexió sobre la temàtica dels nens robats. 
A més, “Vinaròs en curt” va atorgar un esment 
especial al curt amateur “Tres d’abans”, dirigit per 
Amparo Amaro, Claudia Vidal i Montse Borrobés, 
en el qual han participat diversos alumnes del 
col·legi de la Misericòrdia d'aquesta ciutat i que 
ja ha estat premiat en el Festival de Cinema Terra 
Alta. El director de l'esmentat col·legi Daniel 

Martí ha participat buscant els paisatges, la 
mestra Yvonne Sarió ha posat la música i tres 
dels petits actors van a aquest col·legi; tots 
ells van estar en aquest lliurament de premis.  
El president de Caixa Vinaròs, Manuel Molinos en 
el parlament final va voler recordar al director 
de cinema, el vinarossenc German Lorente, 
mort aquest passat estiu perquè “va rodar 
moltes escenes a la ciutat de Vinaròs, d'alguna 
manera va posicionar la ciutat dins d'un àmbit 
cinematogràfic”.

CULTURA

El curtmetratge ‘Congénita’ de Polo Menárguez rep el “Vinaròs en curt”

El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el proper dia 13 de desembre a la 
Fundació Caixa Vinaròs una conferència a càrrec d’Alfredo Gómez Acebes. La 
conferència, titulada “El Maestrat plató de cine” estarà centrada en les diferents 
pel·lícules que s’han realitzat al llarg de la història en la nostra comarca.
Alfredo Gómez Acebes (Vinaròs 1964), és llicenciat en Geografia i Història per la 
Universitat de Barcelona, amb diversos cursos de doctorat amb el catedràtic de 
història del cinema, el prestigiós Miquel Porter.
Ha estat redactor de les revistes "7 Dies", "Castelló Nord", Setmanari 
"Vinaròs", "Crónica de Vinaròs", "Fonoll". Co-fundador de la revista i cap de 
redacció del setmanari "La Veu del Maestrat". Ha estat col·laborador del 
Centre Estudis del Maestrat i coord. de l'editorial Antinea. Col·laborador en 
nombroses revistes d'àmbit comarcal i nacional. Autor de més de mil articles 
d'història, art, cultura i opinió en diversos mitjans de comunicació escrits. 
Ha publicat nombrosos articles als diaris provincials "Levante de Castelló" i 
"Mediterraneo", i en revistes com "Medievalia" "Tribuna", "Peñíscola", etc. Ponent 
en nombrosos congressos d´història i col·laborador també en l’àmbit radiofònic.  
És autor de 9 llibres, entre els quals es troben "Guia histórica i turística de Vinaròs" 
(2 edicions), “Art i artesania al carrer” o "Historia del teatro y el cine en Vinaròs", 
entre altres.  Ha estat membre del Consell Vinarossenc de Cultura i membre 
fundador dels premis de Literatura "Ciutat de Vinaròs", entre altres càrrecs.  
Ha rebut diversos guardons com el Ier Premi d'investigació històrica "J. M. Borràs 
Jarque", 2014. En l'actualitat és propietari de l'empresa d'arts gràfiques "Conceptes".
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X.Flores
La Nit de la Cultura 2019 -la tretzena edició- organitzada per l'Associació 
Cultural Amics de Vinaròs va lliurar divendres 30 de novembre a la nit en 
el transcurs d'un sopar el premi de l'XI Certamen d'Aquarel·la Puig Roda 
-que s'atorga gràcies al patrocini de la Diputació- i l'XI Premi d’Investigació 
Històrica Borràs Jarque, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. 
L'obra “El Diariet de Vinaròs 1957-2017, 60 anys d’història” de Jordi Ayza Fibla 
ha resultat guanyadora del Premi de d’Investigació històrica Borràs Jarque, 
mentre que el pintor Juan Castilla García amb la seva obra “Mendicus” va 
rebre el premi del Certamen Internacional d'Aquarel·la Gabriel Puig Roda. 
Les mencions especials van ser per Núria Albesa i Isabel Serrano. Castilla 
va agrair en el seu breu discurs el premi atorgat, mentre Ayza va recordar 
la manera en què va sorgir la idea d'escriure la seva obra, l’any 2015, quan 
va formar part a l'UJI de l'equip de digitalització del setmanari que edita 
l'Ajuntament de Vinaròs i va destacar la importància que té aquesta 
publicació per als vinarossencs des de fa tant de temps. “El Diariet és un 
retrat fidel de com és, com ha estat i com ha evolucionat la societat de 
Vinaròs i és tasca de tots preservar-lo i continuar llegint-lo”, va concloure.  
En el transcurs de l'acte es presentava també el Calendari de Ciutadanes de 
Vinarossenques en el qual, a través de dotze dones destacades en diversos 
àmbits, l'associació cultural ret homenatge a totes les dones de la localitat. En 
l'acte van estar presents la diputada provincial de Cultura Ruth Sanz, l'alcalde 
de Vinaròs, Guillem Alsina i la regidora de Cultura, Anna Fibla, que van lliurar 
els premis, entre altres autoritats municipals. Alsina va recordar l’estreta 
col·laboració amb l’entitat cultural quan ell era regidor d’Obres i Serveis la 
pasada legislatura, i va dir que s’han fet actuacions per recuperar el patrimoni 
en el ultims anys, com al cementeri, els bunkers de la Guerra Civil de la ciutat o 
la restauració de la capella de Santa Victòria entre d’altres i va recordar que està 
pendent en el municipi la recuperació de les arquitectures fingides de l'església 
Arxiprestal, ara deteriorades, i va demanar ajuda a la Diputació, mentre Sanz 
va mostrar el compromís de l'administració provincial per fer-ho realitat i va 
anunciar la Diputació continuarà patrocinant el certamen d'aquarel·la i donant 
suport a l'associació cultural. El president de l'entitat, José Luis Pascual, va 
agrair el treball de la seva junta directiva i els socis de l'entitat, i el suport de les 
administracions per a continuar amb la labor de recuperació del patrimoni de 
Vinaròs. També va assenyalar que la Nit de la Cultura és el resultat d’un intens 
treball que necesita de la col·laboració de molta gent. Quant al patrimoni, 
va dir que “falta molt a fer, però anem fent camí mica en mica” per a la seua 
recuperació i posada en valor. Va recordar la falta de museu municipal entre 
altres infraestructures, però va destacar que s’està treballant el la posada en 
valor del poblat ibèric, els treballs del Corral de Batet i la rehabilitación de la 
capella de Santa Victòria. 
La nit va ser amenitzada pel cantautor valencià Paco Muñoz, acompanyat de 
la veu de Ina Martí. La presentació va anar a càrrec de la periodista Emma Bas. 

Amics de Vinaròs premia a Jordi Ayza i Juan Castilla
Durant el sopar es va presentar el calendari en homenatge a 12 dones vinarossenques

"Mendicus", de Juan Castilla

Ina Martí i  Paco Muñoz van amenitzar la nit

Imatges dels parlaments de José Luis Pascual, president d'Amics de Vinaròs, Ruth Sanz, 
diputada de Cultura i l'alcalde, Guillem Alsina

Nit de la Cultura
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Amics de Vinaròs premia a Jordi Ayza i Juan Castilla

Jordi Ayza va rebre el premi de mans de la regidora de Cultura, Anna Fibla i Juan Castilla per part de la diputada de Cultura, Ruth Sanz

Durant el sopar es va presentar el calendari de ciutadanes vinarossenques

Es va concloure amb el cant de l'himne de Vinaròs
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I.R.
Como ya nos tiene acostumbrados esta coral de  
nuestra ciudad de Vinaròs, sobe las fechas de la 
patrona de la música y de los músicos, santa Cecilia, 
nos ofrecen en la Parroquia de Santa Magdalena, 
un concierto que va junto a la celebración de la 
misa.
El mismo, se realizó el pasado sábado día 30 del 
pasado mes de noviembre, y fue concretamente 
en la celebración de la misa de las 19,30 horas. 
Estuvo oficiada por su párroco mossèn Cristóbal 
Zurita Esteller.
Es de agradecer lo bien que estuvieron escogidas 
las piezas que nos interpretaron. Fueron un total de 
cinco las piezas de música sacra y religiosa, aparte 
de colaborar con el canto popular junto con los 
fieles, los cuales llenaron la iglesia de la parroquia.
Enric Melià i Fortuna, director de la coral, escogió 

varias partituras del mentor de la coral, el bien 
recordado mossèn Vicent García Julbe, Estas fueron: 
“Cantem, germans”, “Tota pulchra” interpretada a 
seis voces, y la que cerraba el concierto, si acaso la 
más emotiva, bajo el título de “Descansen en pau”. 
Pieza dirigida e interpretada con toda la emoción, 
ya que se rendía homenaje y recuerdo a todos los 
difuntos fallecidos desde la formación de la coral.  
La penúltima pieza bajo el título de “Bone Pastor”, 
quiso Melià rendir tributo al que fuera maestro de 
música de mossèn Vicent, me refiero al beato José 
María Peris.
Al finalizar la misa, mossèn Cristóbal agradecía 
a la coral su presencia, así como su buena 
interpretación y dirección.
En esta nueva etapa y con el nuevo director de 
la coral, en lo que se refiere a este concierto, 
hay que tener en cuenta que siempre han 

tenido acompañamiento de piano-órgano en la 
interpretación de estas piezas. En esta ocasión se 
ha prescindido del acompañamiento del mismo, 
y todas las piezas se han interpetado “a capel-la”, 
interpretación mucho más difícil.
Tanto los coralistas, como los familiares y socios 
colaboradores junto con mossèn Cristóbal, nos 
dirigimos al local de ensayo de la coral, donde la 
directiva nos ofreció una exquisita cena en frio, 
en que la amistad y los cantos “de rigor” finales, 
hicieron que esta fuera una buena jornada religiosa 
y musical.
Felicito a la coral y a Enric, ya que ya no por mi 
opinión, sino por la opinión popular a la salida de 
la misa, fue de que la gente disfrutamos de la misa 
y de un muy buen concierto, este perfectamente 
dirigido.
¡Visca santa Cecilia!

Muixeranga de Vinaròs: 6 anys
La Muixeranga de Vinaròs ha acabat la sisena temporada amb dos 
trobades, la seua en Vinaròs i una altra en Vilanova d'Alcolea. Aquest any, la 
Muixeranga de Vinaròs ha fet 12 actuacions, la meitat en Vinaròs i les altres 
en Càlig, Cervera, Herbers, Rossell, Adzaneta del Maestrat i Vilanova.
Les figures més destacades de la temporada han sigut el 5 en 1 peu, el 
pinet doble, la torre, el banc, la morera i la figuereta. Per primera vegada, 
la Muixeranga de Vinaròs ha aconseguit un pinet doble femení i un pinet 
caminant tot el carrer Major de Vinaròs (150 metres).
En aquests 6 anys, la Muixeranga de Vinaròs ha fet 123 actuacions i més de 
1.000 muixerangues, de les quals només n'han caigut 6. Ja fa més de 1.000 
dies des de l'última caiguda.
La Muixeranga de Vinaròs es caracteritza per la seua tècnica i seguretat. 
A més d'assajos i actuacions, també fa activitats per explicar què són les 
muixerangues (com tallers, xerrades i exposicions) i activitats socials (com 
sopars i acampades).
Les muixerangues són una tradició valenciana que s'ha conservat només en 
alguns pobles com Algemesí, Forcall i Peníscola, on els Dansants culminen 
els seus balls amb un castell de tres pisos. En els últims anys, s'han creat 
unes vint muixerangues noves en ciutats com Castelló, València, Gandia, 
Alacant, Xàtiva, Vinaròs, etc.
Aquest any, algunes xiquetes de la Muixeranga de Vinaròs s’han fet grans. 
Per tant, ja no poden muntar al remat de les figures més grans. Però han 
continuat participant en la Muixeranga, fent figures més fàcils i aprenent a 
fer d’alçadores. Esperem que l’any 2020 ja tindran més força i, amb tot el que 
han après, podran tornar a fer grans figures. La muixeranga té molts valors, 
com la participació, l’esforç, el treball en equip, la millora, la seguretat, etc.
La Muixeranga de Vinaròs participa en les festes de Vinaròs i voltants; 
també dona a conèixer Vinaròs i les muixerangues allà on va. La muixeranga 
necessita gent que vulgui participar. És una activitat on pot participar 
tothom, no cal ser especialment fort o valent.

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

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

Divendres , 13 de desembre ,16h. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL   S A L A   D’ A C T E S    Vinaròs 

“ELS    SILENCIS    DEL 
CARRER   DE   L’ARC” 

  d’Elena Fora         Presenta : Mabel Vives         
                                   ( Assitirà l’autora )  
                        

                      
   

Bela decideix investigar l’ombra del passat. Investiga la mort del seu iaio 
durant la guerra . Un silenci inert que representa la incomprensió i la por 

desvela secrets que marquen els personatges. 

La Coral García Julbe y Santa Cecilia
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José Luís Conceptes
Divendres passat, a la sala d’actes de 
la Biblioteca Municipal vam comptar 
amb la presència d’Oscar Valiente que 
ens va parlar sobre “la màgia del nové 
Art, “el còmic”.
La conferència estava patrocinada per 
l’UJI i entra dins de l’exposició sobre el 
món del còmic que es pot veure fins al 7 
de gener de 2020 a la mateixa biblioteca. 
Oscar, vinarossenc d’adopció va 
començar treballant en Manga Films, 

per a posteriorment recaure a la 
companyia barcelonina de Norma 
Editorial, on avui dia és el director 
general.
Va ser presentador al Canal 33 de la Nit 
del Manga l’any 96.
Norma Editorial és l’empresa líder en 
l’edició i producció de còmics i llibres 
il·lustrats en llegua espanyola. Gestiona 
a més la llibreria Norma  Comics, 
premi  Will  Eisner  a la millor llibreria 
especialitzada del món.

TERTÚLIA SOCIAL DIÀLEGS
 
Dimecres passat 20 de novembre en la sala d'actes 
de la Casa de la Cultura de Vinaròs va tindre lloc 
la presentació del llibre "Refugiados permanentes. 
Los dilemas del pueblo sahrauí". L'acte, organitzat 
per la "Tertúlia Social  Diàlegs" va comptar amb la 
presència de l'autor  del text , Pedro Hernández., 
professor d'ensenyament secundari durant més 
de 40 anys i col·laborador  amb diverses ONGD de 
l'àmbit educatiu ( Educació Sense Fronteres, EMIS i 
Xarxes ). Durant tots aquests anys ha acompanyat 
a diversos grups de joves voluntaris i cooperants 
en programes de sensibilització i cooperació  amb 
diferents països : Cuba, Nicaragua, Guatemala i 
Campaments del Sàhara.
Pedro Hernández ens va explicar el perquè 
d'aquest text, un perquè que és múltiple : 
Visibilitzar el conflicte com a objectiu prioritari, 
impedir que el silenci acabe sepultant la lluita 
d'un poble que reclama el seu territori ocupat pel 
Marroc  al novembre de 1975  . Actualment unes 
200.000 persones viuen en camps de refugiats de 
Tindouf ( Algèria) , sense cap mena d'expectatives 

i amb poques probabilitats de solucionar aquest 
statu quo. Viuen en condicions precàries amb 
una dependència quasi absoluta de la cooperació 
internacional. La diplomàcia internacional, liderada 
per Nacions Unides, s'ha demostrat ineficient a 
l'hora de prioritzar la causa sahrauí enfront dels 
interessos dels governs del Marroc, Espanya, els 
Estats Units i França. Tot això va desencadenar 
un conflicte bèl·lic i diplomàtic que s'allarga en el 
temps, i per al qual no es veu un final a mig termini. 
A més l'autor va relatar que el llibre vol aportar una 
actualització del conflicte a la vegada que divulgar 

les dimensions històriques i socials del mateix .
El llibre no es conforma amb la perspectiva 
històrica o el repàs de la situació actual; el text vol 
ser material útil que ajude a visualitzar possibles 
perspectives de futur entre una població que 
després de 44 anys d'ocupació es mostra diversa 
en les seues actituds però unànime en la necessitat 
de buscar respostes a les seues mancances i 
reivindicacions . 
L'acte va complir el seu doble objectiu : presentar 
el llibre i donar veu al conflicte sahrauí injustament 
obviat en  instàncies polítiques i socials.  

La obra está situada en el marco del depósito de 
papel viejo donde Hrabal trabajó durante cuatro 
años, del 54 al 58. La escribió en 1978, dejando 
que madurase en su interior durante 20 años.   
"Hace treinta y cinco años que prenso papel 
viejo y si tuviera que elegir un trabajo, haría 
exactamente el mismo que hago ahora" nos dice 
Hanta el protagonista de la novela. Su trabajo 
consiste en triturar papel viejo, libros, periódicos, 
reproducciones de cuadros y otros. Hanta 
sobrevive en la Praga subterránea, bebiendo 
cerveza y conviviendo con familias de pequeños 
roedores, feliz de poder tocar con sus manos los 
libros de autores de otros siglos, esos libros son 
para él , mucho más que papel para prensar, los 
trata con delicadeza, aprende de ellos y se   deja 
fascinar por toneladas de saber que la humanidad 
ha ido acumulando a lo largo de los siglos. "Soy 
culto a pesar de mí   mismo y ya no sé qué ideas 
son mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he 
adquirido leyendo" nos confiesa el protagonista. 
La obra está entretejida con citas de Séneca, El 
Talmud, Hegel, Schopenhauer, Kant, Nietzsche y 
sobre todo Lao Tse, Es una fábula sobre el sentido 

de la creación artística y literaria, sobre el amor y la 
soledad, la creación y la destrucción, el contraste 
entre lo mundano y lo trascendental.
 El autor Bohumil Hrabal, nace en 1914 en la región 
de Bohemia, (Imperio austro-húngaro, tres años 
después R.Checoslovaca). Siempre se consideró 
como un testigo de su época. Sus textos son una 
confesión propia y al mismo tiempo una confesión 
de todo el mundo. En sus primeros escritos, 
experimenta una poesía de corte surrealista y en 
sus últimas narraciones, busca en la profundidad 
de sí mismo, la ficción es solo un bello aplazamiento 
del conocimiento. 
A los 35 años se traslada a vivir a Praga, lo que 
coincide con el golpe de estado y los primeros años 
del comunismo. En la década de 1950, después 
de haber trabajado durante cuatro años en una 
fundición y otros cuatro como tramoyista en un 
teatro, escribió textos sobre esas experiencias. 
La censura no los aceptó. En 1963 la situación 
política se suavizó, publicó y resulto un boom, 
convirtiéndose en uno de los escritores checos 
más celebrados y populares. En 1968 se produce 
la invasión soviética de Checoslovaquia, poniendo 

fin a la "Primavera de Praga" y se convierte en 
escritor prohibido. En 1989, con la caída del Muro 
de Berlín y el fin de la Unión Soviética, su obra se 
publica con todos los honores y sin censura. 
El final de la vida de Bohumil Hrabal fue como en 
sus novelas, un paso más allá. El 3 de febrero de   
1997, subió  en una  silla , frente  a la  ventana  del  
hospital en que  estaba  internado y partió hacia  lo  
desconocido. 
Como sugiere Monika Zgustova, traductora 
del checo al castellano y al catalán de la obra, y 
autora de una fantástica biografía sobre Bohumil 
Hrabal, hoy es imprescindible leer a Hrabal: "por 
lo que dice, por su sentido del humor, por sus 
innovaciones literarias, por placer estético. Es 
un escritor singular, un género en sí mismo y un 
mundo."
Rosendo Fernández (Tertulia Literaria Àgora)
TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA
Propera  Cita :
DIVENDRES 13  de desembre  , 16h  SALA 
D’ACTES BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS
“  Els silencis del carrer de l’arc   ”  d’Elena Fora
( Assistirà l’autora )

Conferència d’Òscar Valiente sobre el món del còmic

Presentació del llibre “Refugiados permanentes. Los dilemas del pueblo saharaui”  
Trencant silencis que ens fan còmplices

Reseña literaria. Tertulia Literaria Àgora
“Una soledad demasiado ruidosa”  de Bohumil Hrabal

La Coral García Julbe y Santa Cecilia
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Plan de inclusión: 
Un nuevo engaño
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Molt bé, però així NO!

Por Juan A. Blanchadell

El port, primeres actuacions
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

El plan de inclusión y 
cohesión social municipal 
se ha convertido en un 
nuevo punto negro de la 

gestión de PSPV-PSOE y Som Vinaròs. Cuanto más 
se conoce de la tramitación administrativa del plan 
de inclusión las dudas se incrementan y por ello 
desde el Partido Popular vamos a poner el foco 
sobre un tema en el que el bipartito tendrá que dar 
todas las explicaciones.
El plan de inclusión se adjudicó a dedo a una 
empresa por 18.029 euros y esa empresa cobró 
antes de finalizar su trabajo. Ninguna empresa 
que trabaje para el Ayuntamiento de Vinaròs cobra 
un encargo si éste no está finalizado, a excepción 
por lo que hemos visto hasta el momento de esta 
empresa de Barcelona.
Un plan de inclusión social que se terminó de 
redactar en el mes de junio de 2019 y se ocultó 
a la oposición hasta el 25 de noviembre, tan sólo 
tres días antes de su votación en el pleno. La 
transparencia de la que presumen en sus discursos 
brilla por su ausencia en el día a día de la gestión 
municipal.
Pero todos los palos en las ruedas que intente 
poner el bipartito serán insuficientes ante la 
determinación del Partido Popular por aclarar una 
situación que no es la primera vez que ocurre.
Hay que recordar que en la anterior legislatura el 
gobierno de PSPV-PSOE, Som Vinaròs y Compromís 
adjudicó a dedo un visor presupuestario a una 
fundación cuyos miembros eran todos próximos 
a Podemos por un importe de 15.000 euros y que 
meses más tarde cuando se licitó por concurso 
porque ese primer visor era inservible el precio 
bajó a los 3.000 euros por lo que la suma del gasto 
fue de 18.000 euros.
El plan de marketing turístico fue adjudicado a 
dedo a una empresa de la comarca con vínculos 
muy estrechos con el PSOE por 18.000 euros y ahí 
sigue el plan, durmiendo el sueño de los justos.
El plan estratégico se adjudicó también a dedo 
a un despacho de un arquitecto que ofrecía 
conferencias en las sedes de Compromís. Ese plan 
el tripartito no se atrevió ni a llevarlo a pleno para 
su aprobación, pero el dinero ya está gastado.
El plan de inclusión es el último ejemplo de cómo 
no gestionar un Ayuntamiento y por ello vamos 
a solicitar toda la información, estudiarla con 
detenimiento y ponerla en conocimiento de la 
ciudadanía. Vinaròs merece un gobierno serio, 
honesto y transparente y hoy por hoy los hechos 
demuestran que no lo tiene.

Muchas son las razones 
por las que el derribo 
de parte de las casetas 

de pescadores me produce contento y 
satisfacción.
La primera, ¿y por qué no va a ser la primera?, 
porque vivo justo enfrente de uno de los 
tramos de casetas eliminados y la mejora 
de de las vistas al puerto desde mi mirador 
es impresionante, pero hay un montón de 
razones más para sentirse satisfecho por esta 
actuación. 
Una: que ya no volveremos a leer aquellos 
grafitis de tan mal gusto,  muchos de ellos 
injuriosos y hasta obscenos que no se 
eliminaban porque era Ports de la Generalitat 
quien los tenía que eliminar, ni van a leerse 
más portadas de sucesos por incendios y otras 
hierbas que acontecían de vez en cuando en 
aquellas casetas vacías.
Dos: Que siendo que desde se construyeran en 
los años 70 la flota pesquera que las utilizaba 
ha desaparecido en más del ochenta por 
ciento ya no había ninguna razón de utilidad 
para conservarlas porque la mayoría estaban 
vacías.
Tres: Porque su derribo y el acondicionado de los 
solares que ocupaban permite la integración 
de la calle Santa Magdalena y de la plaza Primer 
de Maig con el puerto, algo que desde el PVI 
siempre hemos reclamado desde el primero 
de nuestros programas electorales hace ya 
más de veinte años, pero más activamente si 
cabe con nuestra oposición cuando al Plan 
General de Usos que ahora vuelven a renovar, 
y con nuestro apoyo a la plataforma “Salvem 
el Nostre Port” que consiguió hacer que la 
Generalitat cambiara un proyecto que iba a 
desgraciar el puerto.
Pero todos estos motivos de satisfacción 
quedan oscurecidos  por el hecho de que haya 
sido el Ayuntamiento de Vinaròs y no Ports de 
la Generalitat quien vaya a tener que correr con 
todos los gastos de derribo y de acondicionado 
de esta zona del puerto pese a que son de 
exclusiva competencia y responsabilidad de 
la Generalitat y que ascenderán a un total de 
30.000 euros.
Ocho años después el Ayuntamiento de Vinaròs 
se ha vuelto a convertir de nuevo en una Mini-
Generalitat, haciéndose cargo de actuaciones 
que no son de su competencia. Desconozco las 
contrapartidas que ha obtenido el equipo de 
gobierno de nuestro Ayuntamiento de Ports 
de la Generalitat. Igual resulta que cuando  
remodelaremos la plaza primer de Maig nos la 
pagará Ports

Hi havia una vegada un port 
al Mediterrani, que pertanyia 
a Madrid. Sembla ara una 
incongruència però, per als vells 
del lloc, era molt significatiu, 

era un port important i estratègic.
Tal dia fa uns quants anys (no tants...) el port es 
va transferir a la Generalitat Valenciana, amb 
el convenciment (suposem) que seria una font 
d’atracció de diners, sobretot per a interès turístic. 
La transferència va ser, per contra, el descens a 
segona divisió.
Se’ns va presentar posteriorment un pla de 
desenvolupament del port, consensuat per gairebé 
tothom. I va venir la crisi.
Avui, any 2019, i defugint de polèmiques estèrils 
sobre què va succeir aquests anys passats, ens 
trobem amb una realitat: hi ha poca activitat 
pesquera, però encara n’hi ha. Hi ha activitat 
industrial (el desguàs), hi ha activitat nàutica, però 
de no suficient entitat. Hi ha moltes coses a fer, 
però poques inversions.
Quins serien els beneficiaris? És una pregunta per a 
reflexionar, no per a generar polèmica.
Mentrestant, el port és un lloc d’oportunitats per 
gaudir, és un port obert a la població i els socialistes, 
mentre treballem per a intentar impulsar-lo, l’obrim 
encara més a la resta de la ciutat. Amb l’eliminació 
de les antigues casetes, abandonades i refugi 
de brutícia, rates i un pitjor ús (actes vandàlics, 
incendis intencionats, perill real per situacions d’alt 
risc...), es deixa lliure un espai que posa en valor la 
plaça 1r de Maig, donant una amplada visual no 
només als veïns, també a la gent que passeja, a 
peu, en bicicleta, en cotxe, i dóna continuïtat a una 
via que connecta la plaça de bous amb el passeig.
Es tomben les casetes que, es cert, rememoraven 
altres èpoques de tràfec mariner, feina, xarxes, 
carros on es transportaven les caixes carregades de 
peix, que malauradament va finalitzar ja fa una pila 
d’anys, i que les noves generacions no han conegut. 
Aquesta és la realitat, i aquesta realitat l’hem 
de transformar en una oportunitat. Una vegada 
tombades, els vinarossencs podrem imaginar 
nous usos per a aquesta zona, que temporalment 
serà aprofitada per al gaudiment de l’espai i la 
tranquil·litat, amb un paisatge marítim encara 
parcialment enterbolit per una llotja destinada, 
tard o d’hora, a canviar de lloc. Un enderroc d’unes 
casetes que ja no hi tenien cap ús, tret de, com he 
dit, situacions de perill que ningú vol.
Molta gent, veïns de la zona, ja ho agraeixen. Qui 
viu en un lloc és qui en gaudeix o hi pateix.
Ni més, ni menys.
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El poder de la societat

Per Mirella Extrem

Una de cal y otra de arena

Por Emmanuel Herrera

SIDA

Per Cecilia Pastor.

L'1 de desembre és el dia mundial 
contra la sida i, el VIH, continua sent 
un dels majors problemes per a la 
salut pública mundial, s'ha cobrat 
ja més de 32 milions de vides. No 

obstant això, tenint en compte  l'accés creixent a la 
prevenció, el diagnòstic, el tractament i l'atenció eficaç 
del VIH, incloses les infeccions oportunistes, la infecció 
pel VIH s'ha convertit en un problema de salut crònic 
suportable que permet a les persones que viuen amb el 
virus portar una vida llarga i saludable.
A la fi de 2018 hi havia aproximadament 37,9 
milions de persones amb el VIH. Com a resultat dels 
esforços internacionals concertats per a respondre 
al VIH, la cobertura dels serveis ha anat augmentant 
constantment. En 2018, el 62% dels adults i el 54% 
dels xiquets infectats amb el VIH en països d'ingressos 
baixos i mitjans estaven rebent tractament antiretrovíric 
(TAR) per a tota la vida. No obstant això, no totes les 
persones poden accedir a les proves de detecció del 
VIH, al tractament i a l'atenció . En particular, les metes 
accelerades de 2018 per a reduir a 40 000 les noves 
infeccions pediàtriques pel VIH no es van complir. 
Les metes mundials per a 2020 corren el risc de no 
aconseguir-se si no es prenen mesures ràpides.
A causa de les deficiències en els serveis relacionats amb 
el VIH, en 2018 van morir 770000 persones per causes 
relacionades amb el VIH i 1,7 milions de persones van 
contraure la infecció. En 2018, les persones pertanyents 
als grups de població clau i les seues parelles sexuals 
van representar per primera vegada més de la meitat 
de totes les noves infeccions pel VIH a tot el món 
(aproximadament el 54%) en 2018. A les regions d'Europa 
oriental, Àsia central, Orient Mitjà i Àfrica septentrional, 
aquests grups van representar aproximadament el 95% 
de les noves infeccions.
Els grups de població clau són: homes que tenen 
relacions sexuals amb homes; persones que s'injecten 
drogues; persones recloses en presons i altres entorns 
tancats; treballadores del sexe i treballadors i els seus 
clients; i persones transgènere. Són particularment 
vulnerables i corren un major risc d'infecció pel VIH 
les adolescents i les dones joves d'Àfrica meridional i 
oriental i els pobles indígenes d'algunes comunitats. 
L'augment de la vulnerabilitat al VIH sol estar associat a 
factors legals i socials, la qual cosa augmenta l'exposició 
a situacions de risc i crea obstacles per a accedir a serveis 
de prevenció, detecció i tractament del VIH eficaços, de 
qualitat i assequibles.
El VIH es pot diagnosticar mitjançant proves de 
diagnòstic ràpid que poden proporcionar resultats 
el mateix dia. Això facilita enormement el diagnòstic 
i la vinculació amb el tractament i l'atenció. 
Al nostre País l'any 2018 es van notificar 3.244 casos nous 
de diagnòstic per VIH, el 85,3% dels casos eren homes de 
mitjana edat uns 36 anys de rang de (29 – 45) en relacions 
homosexuals d'homes amb homes un 56,4%,seguida 
de l'heterosexual un 26,7%,en persones que s'injecten 
drogues 3.2%. El 37.6% dels nous diagnòstics en 
persones originàries d'altres països, i el 47,6% dels nous 
casos van presentar diagnòstics tardans. Desglossant la 
manera de transmissió, home a home suposa un 66,1% 
dels nous diagnòstics, heterosexual el 17.1%. Entre les 
dones la transmissió heterosexual constitueix la gran 
majoria amb un 82,2% dels nous diagnòstics.
En l'OMS els plans per al 2020 en la lluita contra la sida 
són reduir la xifra de noves persones infectades amb el 
VIH a menys de 500.000 a tot el món d'ací a 2020; reduir 
la xifra de persones que moren per causes relacionades 
amb la sida a menys de 500.000 a tot el món d'ací a 2020; 
eliminar l'estigma i la discriminació relacionats amb el 
VIH d'ací a 2020.

Desde Ciudadanos prometimos hacer 
una política en positivo y pasado el 
primer semestre estamos cumpliendo, 
sumando cuando creemos que se 

acierta en la gestión y presionando cuando 
consideramos que nos desviamos de la línea 
correcta.
 
Un ejemplo de ello es que recientemente hemos 
votado a favor del Plan de Inclusión y Cohesión 
Social para no frenar las muy necesarias políticas 
sociales, a la vez que señalamos errores de 
gestión en su aplicación como es que no se haya 
asegurado aún la ubicación del Laboratorio social 
y su incapacidad para ponerlo en marcha. 
 
También hemos conseguido que el Consistorio 
forme parte del expediente anunciado por 
el Ministerio de Transición Ecológica para el 
sellado, cierre definitivo y desmantelamiento del 
Castor. Queremos información de primera mano 
porque somos parte afectada e implicada en esta 
estafaestructura. 
 
Otra propuesta de política útil que elevamos al 
último pleno ha sido la necesidad urgente de 
subsanar las malas condiciones del pabellón   
municipal, donde el pésimo estado del parqué ha 
obligado a muchos clubes a no poder entrenar. 
 
También hemos reclamado que se cumpla con 
los tan famosos presupuestos participativos que 
eligieron cubrir una pista deportiva en el CEIP San 
Sebastián y que por ahora sigue sin tener visos de 
cumplirse. 
 
Cabe destacar que esta falta de gestión a Cs no 
nos viene de nuevas puesto que es el propio 
concejal del área el que reconoce que Vinaròs o, 
mejor dicho, el equipo de Gobierno no apuesta 
por el deporte local. 
 
Tampoco se está apostando como es debido 
por el Turismo. Hace poco perdimos otra 
oportunidad de promocionarnos no asistiendo 
a la II Convención del DIT Gestión celebrada 
en Peñíscola en la que participaban hasta 850 
agencias de viajes. Un error y una pena.

La setmana passada, 
la nostra regidora 
Paula Cerdà ja va 
comentar diversos 

problemes que veu a Vinaròs i també dins el 
consistori. La tasca d’un polític hauria de ser la de 
resoldre problemes que afecten la població, però a 
vegades la realitat t’ho fa replantejar. 
Fa poc més de dos mesos que els regidors de quasi 
tots els grups polítics de Vinaròs (a excepció del PP) 
van aprovar la moció presentada pels col·lectius 
ecologistes de la població, APNAL-ecologistes 
en acció i els joves del moviment Fridays for 
future de Vinaròs. L’objectiu va ser la declaració 
de l’emergència climàtica i, alhora, realitzar un 
compromís per part del consistori per a desenvolupar 
“de forma urgent i prioritària” polítiques vinculades al 
consum responsable i “reduir la demanda d’energia 
fins consums sostenibles”. Iniciar la instal·lació de la 
decoració lumínica nadalenca el 29 de novembre 
(fins el 6 de gener) en el casc urbà concorda amb 
aquesta petició mediambiental? Era essencial 
l’ampliació d’il·luminació decorativa quan tenim 
sectors de la població sense enllumenat públic 
constantment. (Camí Sant Sebastià, carrer del Gall 
i tantes zones de la Costa Nord i Sud)? Per a ells 
pareix que sí, i que és “compatible” consumir més en 
aquesta situació i perpetuar les desigualtats entre 
zones. 
Però entre tant d’acte sense sentit, també trobem 
altres (per fi!) que han hagut d’esperar a que 
sigueren iniciats i promoguts per la ciutadania. La 
celebració del 3 de desembre, Dia de les persones 
amb discapacitat, ha donat una volta espectacular 
si es compara amb la forma de celebrar-se l’any 
passat. Els participants ja no són sols les entitats 
integrades per persones amb diversitat funcional i 
l’escola d’educació especial; ara també hi participen 
activament la resta d’escoles i els comerços de 
la localitat. La implicació de més col·lectius de la 
societat és essencial per a fomentar la inclusió (la 
participació), la qual va més enllà d’integrar-los 
(deixar-los viure) a la nostra ciutat. 
I no ho pareix, però els dos casos tenen un punt en 
comú: el poder del moviment social. La reivindicació 
és una ferramenta que també està en mans d’entitats 
i ciutadans. I per aquest motiu, des d’aquestes línies 
felicitem a tots els promotors del canvi per a bé com 
són els casos anteriorment nombrats: associacions, 
col·lectius, escoles... entitats que agrupen part de la 
nostra ciutadania i que són exemplars per utilitzar els 
seus drets i trencar amb la realitat massa tranquil·la 
que transmet el consistori. Encara ens queda molt per 
a lluitar i solucionar, i des de Compromís per Vinaròs 
continuarem treballant al costat de les agrupacions 
que ho necessiten en tot allò que puguem fer i més. 
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Juan Bautista Patón Silva
Vinaròs ponte guapa 

Tras cinco meses al frente del consistorio, 
espero que El Ayuntamiento de Vinaròs saque, 
o si la hubiere se aplique, una nueva Ordenanza 
municipal centrada en la mejora de la limpieza del 
municipio, ya que establece el mantenimiento, 
limpieza periódica y vallado de solares y parcelas 
privadas. Y es que presentaba un aspecto 
deplorable.
Hay que ponerse a ello con medidas que a corto 
plazo solventen la insalubridad de algunas calles 
y fincas, una ordenanza para que conjuntamente 
el agente público y agentes privados vayan en 
la misma senda y consigamos un municipio más 
limpio. La nueva ordenanza deberá llevarse a 
cabo por los propietarios; si no se cumpliese, el 
Ayuntamiento sería el encargado, cargándole los 
gastos que ello conllevase al propietario. Ya hace 

tres años salió en un pleno y aún estamos igual.
El objetivo de la Ordenanza es que todas 
aquellas parcelas y solares privados sigan un 
mantenimiento óptimo, se limpien y se cerquen 
para evitar así que sigan presentando el aspecto 
actual y no sigan siendo foco de infecciones y 
estercoleros municipales, así  como cantidad de 
ratas.
Frente a la inacción y a la pasividad del anterior 
equipo de Gobierno, equipo que no supo dar una 
respuesta firme, que con trabajo y predisposición 
las cosas salen adelante.
Con esta y otras medidas se podrán solucionar 
uno de los temas que más preocupaba a nuestros 
vecinos. Esperemos que en estos cuatro años se 
pueda conseguir que las calles de Vinarós sean 
calles limpias y de orden.

Otra observación es que después de tanta 
pancarta contra la violencia de género y de 
protección a la mujer, se le haya privado de la 
ayuda de 6,000 euros a la casa de acogida de 
mujeres maltratadas que existe en Vinaròs, Menos 
demagogia y más atención a las mujeres que 
realmente necesitan ayuda.
Además de “y tú más” en los plenos, lo que no 
ha sabido o no se enteró en las tropecientas 
reuniones allá en Castellón que nos suben las 
basuras.
El año que viene Vinaròs dejará de percibir casi 
los 300.000 euros de la autopista AP-7. Con la que 
está cayendo, ¿de dónde sacará el Ayuntamiento 
esa cantidad? ¿Se lo imaginan? ¡MÁS IMPUESTOS!

Durante la semana del 10 al 13
de Diciembre, 

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

Perfumería Yolanda
c/Socorro, 1 VINARÒS.

c/Socorro, 1 VINARÒS 

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

SKIN CAVIAR
EYE LIFT

* Promoción válida del 10 al 13 de Diciembre de 2019 o hasta agotar existencias

 
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 

para concertar día y hora de su tratamiento 
promocional.

REVITALIZA

ELEVA

REDEFINE

LA MIRADA SE DESPIERTA

NUEVO EVENTO PRE-NAVIDAD
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Andrés Albiol
Gra de cafè 

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER MODALIDADS I ESPECIES DEL MES DE NOVEMBRE DE L’ANY 2019 (I)

El temporal de levante mermó la ya corta semana
Por acuerdo provincial estaba previsto pescar sólo los tres primeros días semanales por ser festivo el viernes, 
pero los acontecimientos meteorológicos lo acortaron aún mas, puesto que la fuerte marejada imposibilitó 
el faenar a partir del miércoles. La pesca en general resultó floja, pues con la amenaza del llevant, el lunes y 
martes faenaron poco en las distintas modalidades. Las capturas resultaron variadas pero a su vez escasas. Y 
las cotizaciones en esta ocasión fueron incrementándose para la mayoría de especies.
El arrastre, los ocho bous han subastado las dos jornadas; langostino, calamar, pescadilla, peluda, salmonete, 
caracol, rape, galera, móllera, caballa, jurel, canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco comenzó la veda del peix blau que durará dos meses, así las tres traíñas aprovecharán para efectuar 
las pertinentes reparaciones anuales de mantenimiento, etc. y las tripulaciones para renovar las titulaciones, 
cursos, etc.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras lo han tenido fatal. Sólo han calado las redes éste par de días 
cuatro embarcaciones, de las que una pilló sepia. Otra llevó pagel, lirio y jurela. Una capturó lenguado, rombo 
y raya. Y otra poca langosta, cabracho, dentón y brótola.
Un recolector de pulpo roquero con cadufo, procedente de Benicarló subastó ejemplares de 2 kg.
El lunes un marrajero de Blanes (Girona) arribó con 1.500 kg de pez espada capturado con este pelágico arte 
de anzuelos. Y el martes dos barcos de Carboneras (Almería) entraron para desembarcar 2.000 kg cada uno 
de éstos emperadores. 

Ecos de ‘Mar’; Crece la náutica de recreo
La afición por el ocio-deporte-náutico en España, en el pasado año 2018 creció un 8% respecto al ejercicio 
anterior, para contabilizare más de 32.000 titulaciones, además de registrarse 10.400 licencias mas de nuevos 
usuarios para iniciarse en ésta navegación recreativa.
Igualmente los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Empresas de éste sector (Anen) son del 9% en 
el crecimiento de las matriculaciones de embarcaciones deportivas, para destacar el aumento del 27% de 
matrículas en el apartado de buques destinados al chárter o alquiler náutico.

En castellà li criden pocelanita i grano de 
café, en anglés spotted cowrie, en alemany 
Gerippte Kaurischnecke i en francés 
porclaiene. El seu nom científic és Trivia 
monacha. 
Este mol·lusc de la clase dels Gasterópodes 
pertany a la família dels Eratoideus. De 
petxina sòlida, ovoide, globulosa, un poc 
esclafada en la seua base, està recoberta 
per espires que l'última espiral amaga a 
les altres. Té 20 costelles espirals dotades 
d'un solc axial ben marcat en el dors. Els 
flancs dorsals són corbs. La seua obertura és 
estreta i llarga, amb 20 denticles en ambdós 
llavis. Els seus extrems giren cap a l'esquerra 
en direcció a l'espira de la unflada petxina. 
El cos carnós de l'animal reclòs en l'interior 
de la corfa és de color ataronjat. Posseïx 
un peu llarg locomotor i estret. Cap ben 
diferenciat i portador de dos tentacles que 
en la seua base estan els ulls. El manto té 
dos extensions que li sobreïxen a l'ample, 
que els trau i recobrixen quasi totalment la 
petxina. En la seua cavitat paleal hi ha una 
brànquia, un osfrádi i en els mascles el penis 
darrere del tentacle dret. La petxina és molt 
brillant, sent de color terrós dorsalment, 
amb 3 taques fosques en el centre de la 
seua línia longitudinal. La part inferior és 
blanca. Talla 1,3 cm de llarg i 0,7 d'ample. Es 
reproduïx a l'estiu. La femella posa masses 
de 500 ous i els cuida fins que eclosionen 
les larves pelàgiques. Al cap d'uns quants 
mesos creixen i formen la corfa segregant 
un mucus compost pel 90% de material 
inorgànic i la resta d'orgànic, afegint 
capes que calcifiquen amb processos 
electroquímics a base d'aminoàcids. 
S'alimenten d'ascidies. Viu en fons durs i 
baix pedres prop de litorals succints. Sense 
valor comercial culinari. Antany les petxines 
tenien valor decoratiu.

Pescadores marrajeros del ‘Nuevo Tío Juan’

PEIXOS: 
Seitó (Boquerón)                       53 kg
Maira (Mare del lluç)                  5
Escrita (Raya)                          143
Mantes (Batoideos)                    7
Besuc (Besugo)                      121
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)    251
Rallat (Bonito)                         147    
Caballa (Verdel)                          630
Vetes (Cintas)                              13
Congre (Congrio)                      1.586
Gall (Pez de San Pedro)               67           
Orà (Dorada)                             3.980
Móllera (Fanéca)                        1.340
Gallineta (Cabracho)                        4
Sorell (Jurel, Chicharro)               5.946
Asparrall (Raspallón)                     680

Palá (Lenguado)                             45
Sarg (Sargo                                    7
Lliri (Anjova, Lirio)                      1.003
Llobarro (Lubina)                              4
Aranya (Araña, Vívora)                 264
Pagell (Pagel, Breca)                   621
Peluda (Solleta)                            525
Peix espasa (Emperador)              83
Lluç (Pescadilla, Merluza)        4.540
Rap (Rape)                                 1.149
Espet (Espetón)                            282
Jurioles (Rubios, Lucerna)           430     
Moll (Salmonete)                        8.845
Morralla (Serranos, etc)              1.507
Sardina                                           967                
Letxa (Verderol, Pez limón)            52

Bacoreta (Sarda)                             5
Sorella (Jurel real)                          98
Llisa (Mújol)                                1.203
Biso (Estornino)                             312
Gatet (Pintarroja)                            52
Rata (Miracielo)                              58
Corva (Corvallo)                                7
Miseria (Gallo)                                12
Peix de rei (Pejerrei)                        114
Saboga (Alosa)                                26
Déntol (Dentón)                                2
Palomida (Palometa blanca)            5
Reig (Corvina)                                    9
Morruda (Sargo picudo)                     1
Vidriá (Mojarra)                                35
Salpa (Salema)                                13
Rom (Rèmol, Rombo)                       9         

                                                  _______
Total.............................     37.251
CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)           127
Escamarlà (Cigala)                        2
Llagostí (Langostino)                   1.357     
Galera (Estomatoideo)                 4.859
Llangosta (Langosta)                          1
Gambes (Camarón)                          47
                                                    ______                                                      
Total....................................    6.393
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                  1.066
Sepió punxa (Choquito)                   210
Canana (Pota, Volador)                  524
Sépia (Choco)                                690
Polp roquer (Pulpo 

roquero)  1.161
P. blanc (P. blanco)                       1.009
P. mesquer (P. almizclado)             295
Polpa (Pulpón)                                   3
Caragol punxent (Cañailla)         206                          
                                                ____      __
    Total……………….…….   5.834   
Total Arrossegament........  48.812

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                       5.018
Peix espasa (Emperador)                25
Sardina                                          791
                                                ______
Total Cèrcol....................        5.834 
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Dissabte passat, dia festiu del handbol 
vinarossenc. En molta espectació a la grada es 
va fer la presentació dels diferents equips del 
club. I després es va poder disfrutar d’ un gran 
partit i de una gran victòria del nostre sènior 
per acabar de manera brillant la jornada festiva.  
De matí l’ infantil i el cadet van anar a Onda, 
perdent els més menuts i els cadets a la fi es 
van imposar en un partit que tenien guanyat 
al descans i la relaxació quasi els fa ensopegar.  
Per altra banda els juvenils del Tudor Bars en el seu 
desplaçament a Segorbe van perdre en un partit 
ple d’errors dels nostres. 
- Infantil prefe nord 1 
H. Onda. 31 C.Bm.Vinaròs. 13
Un altre partit per anar aprenent encara que el 
resultat és molt abultat. És el reflexe d’un equip que 
porta 3 anys jugant junts i els nostres que la majoria 
fa 3 mesos que juguen. Cal seguir entrenant perquè 
l’ handbol es difícil d'aprendre, i de segur que en 
les ganes que posen estos xiquetes i, xiquetes no 
tardaran en tindre bons resultats.
 - Cadet pref nord 1 
H. Onda. 29 C.Bm.Vinaròs 33 
Partit extrany el disputat en el Pavelló Victor 
Cabedo d'Onda. Una primera part molt ben llegida 

pels vinarossencs va propiciar un avantatge de nou 
gols al final de la primera part. Però una "empanada 
mental" dels nostres en la segona part, va fer que 
els locals retallessen distàncies i posar-se només a 
dos gols. Una bona gestió del final de l'encontre del 
rogets va ser suficient per guanyar el partit. S'han 
de treure moltes conclusions, sobretot aquella 
que no s'ha de pensar que un partit està guanyat 
fins que l'àrbitre xiule el final. Així mateix, un rival 
sempre és rival fins al final. Treball i aprenentatge 
dia a dia ens farà ser més forts. Força Cadets!!!!!! 
-Juvenil pref 2 div nord 1 
Alto Palancia. 24 Tudor Bars C. Bm. Vinaròs 22 
Matinada per anar a Segorbe i un altre partit tirat 
per part dels nostres, Partit molt igualat i al final 
va guanyar el que menys va fallar. Començament 
igual que la jornada anterior, en una empanada 
dels nostres que al 6 min. es va demanar un temps 
mort per despertar els jugadors, esta vegada va 
funcionar i es va empatar després d’ anar perdent 
de 4. La segona part va tornar a agafar ventaja de 
5 gols per de casa i el Tudor possiblement en els 
millors 10 min de la temporada es va posar a 1 gol 
i penal a favor. Es falla el tir de 7 metres i l'equip 
s’esfonsa i perd 4 pilotes seguides i tota opció 
de triomf. Encara que els jugadors estaven molt 

enfadats en l'arbitratge i que no els van deixar jugar 
en resina a les mans, que la pista patinava molt, el 
que està clar és que fallant 12 tirs de 6 mt i perden 
infinitat de balons no es pot guanyar. 

Senior 1 auton nord 3 
Farmateca C Bm Vinaròs. 27 Levante Marni 20 
Victoria i lideratge. 
Gran ambient per rebre al líder, filial de tot un 1 
divisió i com a tal equips jove i correos. El Farmateca 
per primera vegada en el que va de temporada 
tenía a tots els jugadors per el partit i es va notar 
en la segona part trepidant que va jugar. Primera 
part igualada arribant al descans en empat a 11,si 
ve es be que sempre van anar per davant t els 
nostres, pero no podien obrir forat, els valencians 
sempre estaben apretant i fent mal per la banda 
esquerra del atac. El Farmateca va fallar en excés els 
llançaments a porta i permitía al Levante agarrarse 
al electronic. La segona part es va demostrar qui 
era el amo del partit, es va ajustar més la defensa 
i en una bona selecció de tiro l’ equip va fer el joc 
que li agrada i va desarmar als forasters i borrar-
los del parquet. Exhibició a la segona part queva 
permetre un bon golaveratge i agafar el lideratge 
d’un difícil grup.

1

Tancat de Codorníu, mucho más que bodas de ensueño

PUBLIREPORTAJE

Bodas exclusivas
Sin duda Tancat de Codorníu es reconocido en nuestras comarcas como un 

lugar ideal para llevar a cabo todo tipo de � estas y eventos, especialmente 
bodas, ya que cuenta con espacios apropiados para llevar a cabo ceremonias 
civiles, aperitivos, banquetes y � esta sin necesidad de molestos traslados, 
todo en un único lugar tan bello que muchas parejas lo eligen también para 
esas fotos y videos inolvidables. La profesionalidad de sus responsables y 
una excelente cocina que no pierde un ápice de originalidad y calidad por 
muchos que sean los invitados, redondean una oferta de bodas inigualable. 
Destacar si acaso las opciones muy económicas que se ofrecen en las bodas 
que se celebran entre febrero y abril, o bien en viernes o domingos.

Cenas de empresa y amigos
Eventos y � estas divertidas son también seña de identidad de este hotel 

boutique rodeado de naranjos. Especialmente para los encuentros navideños 
de empresas, amigos o familiares, se han programado dos fechas concretas el 
14 y 21 de diciembre, en las que se ha diseñado un menú a partir de 35€ que 
incluye el baile posterior, el 14 con música en vivo Orquesta Los indomables 
y Lrey el 21 con la música de DJ Suko. Además es posible consultar otras 
fechas o menús diferentes.

Encuentros navideños
Además de esas reuniones de empresas existen otras fechas ineludibles 

en el calendario festivo entre Navidad y Reyes. La Nochevieja del Tancat 
de Codorníu es ya un clásico entre quienes asisten y con� rman reservas de 
un año para otro, un excelente y extenso menú seguido de una � esta en la 
que no falta ningún detalle, cotillón, baile, barra libre y hasta traslados en 
minibús.

Sant Esteve, el 26 de diciembre también es un buen día para reunirse con 
la familia y disfrutar de una gran menú sin complicaciones en casa, igual que 
el día de Reyes 6 de enero en el que también hay pensados detalles para los 
más pequeños.

1

La cocina es la estrella
Tancat de Codorníu destaca también por su elaborada cocina, aprovecha 

productos de temporada y kilómetro cero con técnicas de vanguardia 
que resultan auténticas genialidades, que saben ofrecer tanto en grandes 
eventos como en su escogida carta.

Por suouesto que todas las citas mencionadas cuentan con armoniosos 
menús que van a sorprender a los paladares más exigentes. Pero es posible 
disfrutarla también en cualquier fecha, pues además de la carta siempre hay 
un menú degustación que varía cada mes, otro menú degustación basado 
en los arroces y actualmente, también la Jornadas de la Clementina de 
Alcanar. Es posible informarse de todos ellos o hacer reservas sencillamente 
llamando al 977 737 194 o en su página web www.tancatdecodorniu.com

Tel.: 977 737 194  - www.tancatdecodorniu.com

7 de desembre de 2019
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X.Flores
Doce maratones en doce meses. Es el reto que 
se ha propuesto el atleta vinarocense residente 
en Burriana, Juanma Fábrega, con el objetivo 
de recaudar fondos para el centro de desarrollo 
infantil Creixem, asociación de la cual es socio. 
El reto de Fábrega, atleta independiente, no es 
menor. Serán más de 500 km los que deberá 
recorrer a lo largo del año en diferentes ciudades 
españolas y europeas. 
“Fue un amigo quien me alentó a hacerlo. La idea 
era realizar estas maratones los dos juntos, pero al 
final mi compañero se echó atrás y decidí hacerlo 
solo, aunque no sabía cómo. Y cuando conocí lo 
que hacía la asociación Creixem entendí que esta 
era la manera de hacerlo para darle un sentido 
al reto. Esta asociación realiza una tarea muy 
importante para los niños de la comarca. Su labor 
es impresionante, y cuando vi su proyecto lo tuve 
muy claro”, explica Fábrega.
El atleta vinarocense lleva 10 años corriendo 
maratones, por lo que se siente preparado para 
cumplir este exigente reto.
Por su parte, el presidente de Creixem, Pedro 
García, alabó la iniciativa. “Correr 12 maratones en 
12 meses es un reto muy exigente, pero tenemos 
mucha confianza en Juanma. Conoce todas las 
maratones, es un gran atleta y esperamos que 
tenga salud y pueda concluirlas y llevar el nombre 

de Creixem y de Vinaròs en España y el extranjero”, 
señaló. “Iniciativas como esta nos hacen falta, 
porque en el centro tratamos con niños con 
diversidad funcional y recaudar fondos para los 
diferentes programas que realizamos es lo que 
nos ayuda a seguir adelante”, concluyó.
Para colaborar hay que entrar a la web www.
creixemvinaros.com, que dispone de un apartado 
específico para adquirir kilómetros solidarios o 
hacerse socio de la entidad.

La concejala de Política Social, Berta Domènech, 
señaló que “el deporte es también una importante 
herramienta de cohesión social   cuando se 
practica y especialmente en iniciativas como esta”, 
mientras que el concejal de Deportes, José Chaler, 
alabó la iniciativa del atleta y de Creixem. 
Las maratones que Fábrega correrá serán en 
Valencia, Murcia, Castelló, Zaragoza, Vitoria, 
Pamplona, Jaén, Reykjavic, Berlín, Bilbao y San 
Sebastián.

Semana movida para los integrantes del repte 10k Vinaròs. Muchos fueron a 
Valencia para completar la maratón y los 10k que se hacían simultáneamente. 
También hubo quien fue al trail de Oropesa y al trail de La Torre d´en Domenec. 
Nombrar los podiums de Monse y Juanjo. Dar la enhorabuena a todos por 
completar y disfrutar de sus respectivas pruebas.

El vinarocense Juanma Fàbrega correrá 12 maratones en 12 meses 
para recaudar fondos en beneficio de Creixem

El Repte 10K, present a diverses proves
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Nueva derrota, aunque, esta vez, hay que decir, se 
alinearon los astros para ello.
Buena mañana y buen ambiente para presenciar 
este Vinaròs - Morella. Nada más terminar la 
presentación de la escuela de fútbol de nuestra 
ciudad UE Vinaròs CF y con la salida al campo de 
los jugadores, con los más pequeños de la escuela 
en mano, dio inicio el encuentro.
Desde el primer minuto se vio en el terreno, quien 
mandaba, tanto del territorio contrario, como 
del balón, no era otro, que el equipo de casa. Lo 
que pocos podían imaginar, era que el partido 
tendría un desarrollo similar al de una película de 
Hitchcock, eso sí, con triste final, ya que en una 
pérdida en el centro del campo, se propicia el 
primer gol, con una vaselina cogiendo adelantado 

a Lluc.
El Vinaròs, trenzaba, jugaba dominaba, era dueño 
del balón, y además, prueba de ello, se repetían las 
ocasiones, con tiro de Hugo al larguero incluido. 
No había forma. Mientras el Morella no daba 
señales de vida en campo contrario.
Con esta tónica se llegó al descanso.
No podemos decir, que esta tónica se repitió en 
la segunda, ya que el Morella, eso si, continuó, y 
acrecentó su repliegue, y lo único que hizo en 
ataque fue de un lejano remate tibio y sin ningún 
peligro, consiguió un gol del que nadie daba crédito. 
Apoyado por la calurosa animación del numeroso 
público asistente, el Vinaròs disfrutaba de cada vez 
más y más claras ocasiones que el protagonista del 
partido, y gran portero del Morella, desbarataba, 

Ferrán en dos ocasiones, Raúl en tres, Chiki en dos, 
Christian Gil, etc ..., no pudieron poner el empate 
el marcador, y no se hizo bueno el gol de Raúl a 
falta de 15, por verdadera mala suerte. Lástima 
que el mencionado Hitchcock no hubiera visto el 
partido, aunque en esta ocasión, sin ninguna duda, 
la película, se debería titular Lo imposible. Aun así, 
la afición reconoció y aplaudió el gran partido de 
los langostineros.
Una derrota que deja al Vinaròs en media tabla, y 
que recibe al Benicasim, este festivo viernes a las 
16:15. Dar las gracias a la gente que no paró de 
animar y apoyar a los nuestros durante todo el 
partido. Así, da gusto ! Amunt Vinaròs !
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Cursos de pràctica esportiva        2019/2020    
 

CURS DURADA INICI HORARI CONDUÏT PER LLOC PREU 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup A) 

45h 

9 de 
desembre 

Dilluns i dijous  
de 9.30 a 10.30 h 

David Carrillo 
Pista del 

Poliesportiu 

General: 51.75 € 
Socis: 47.60€ 

 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup B)  10 de 
desembre   

 
Dimarts i divendres 
de 9.30 a 10.30 h 

 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup C) 

Dimarts i dijous  
de 10.30 a 11.30h  

Sandra Batalla 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup D) 10 de 
desembre   

 
Dimarts i dijous  

de 17.15  a 18.15 h 
Roger Alberto 

 
 

Gimnàs del CEIP 
Sant Sebastià 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup E) 

Dimarts i dijous  
de 18.15 a 19.15 h 

 

Gimnàstica de 
tonificació 

 (recomanada 
fins 55 anys) 

11 de 
desembre   

Dilluns i dimecres 
de 15.30 a 16.30 h Roger Alberto 

 
 
 
 

 
Tai-txi  

9 de 
desembre 

Dilluns i dijous 
de 9.15 a 10.15 h 

Ricardo Royo Poliesportiu 
Sala polivalent  

Pilates  
Grup A 

 10 de 
desembre   

Dimarts  i divendres 
de 9.45 a 10.45 h   Salvador 

Reverter 

 

Pilates   
Grup B 

Dimarts i divendres 
de 10.45 a 11.45 h    

Pilates  
Grup C 

11 de 
desembre   

Dilluns i dimecres 
 de 19 a 20h 

Ricky Burtet  

Zumba Grup A 
 
 

10 de 
desembre   

Dimarts i dijous 
d’ 11.30 a 12.30 h 

Sandra Batalla Poliesportiu: 
pista 

Zumba Grup B 
 
 

12 de 
desembre   

Dimarts i dijous  
de 17.45 a 18.45h 

Míriam 
Martínez 

Gimnàs del CEIP 
Foguet 

Aeròbic amb 
graons (Step)I 

 
25h 12 de 

desembre   

Dimarts i dijous  
de 20.15 a 21.15 h 

Isabel Mas Poliesportiu 
Sala polivalent 

General: 28.75 € 
Socis: 26.45€ 

 

Aeròbic amb 
graons (Step)II 
Inscripcions a partir 

del 2 de març. 
Preferència 

alumnes step I 

20h 31 de març 
General: 23 € 
Socis: 21.15€ 
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CURSOS D'INFORMÀTICA I TELÈFONS MÒBILS      2019/20               2n període 

CURS DURADA PERÍODE HORARI FORMADORA 
 

PREU 

INTERNET I – Grup B 39h Del 15 de gener  
al 23 de març 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 16.30 a 18h Rodrigo Roig 

General:52.65 € 
Socis:48.40 € 

(jubilats i aturats 50%) 

INTERNET I – Grup C 39h Del 22 de gener  
a l’11 de març  

Dilluns, dimecres i 
divendres de 9.30 a 11.30h 

Lluís Sancho 

POWER POINT 24 h Del 23 de gener  
al 3 de març 

Dimarts i dijous                   
de 19.30 a 21.30h 

General:32.40 € 
Socis:29.80 € 
(aturats 50%) 

TELÈFONS ANDROID: INICIACIÓ 
Grup B 

39h 
 

Del 4 de febrer  
al 14 de maig 

Dimarts i dijous                  
de 10.45 a 12.15h 

Míriam Buale 

General:52.65 € 
Socis:48.40 € 

 TELÈFONS ANDROID: INICIACIÓ 
Grup C 

39h 
 

Del 4 de febrer  
al 14 de maig 

Dimarts i dijous                  
de 15 a 16.30h 

INTERNET II  - Grup B 

 
39h 

 
Del 4 de febrer  
al 14 de maig 

Dimarts i dijous                  
de 9.15 a 10.45h 

General:52.65 € 
Socis:48.40 € 

(jubilats i aturats 50%) 

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

60h Del 4 de febrer  
a l’11 de juny 

Dimarts i dijous                  
de 16.30 a 18h 

General:81 € 
Socis: 74.50 € 

(jubilats i aturats 50%) 
 

INTERNET PER A VIATJAR 30h Del 23 de març  
al 8 de maig 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 9.30 a 11.30h Lluís Sancho 

General:40.50 € 
Socis:37.25 € 

(jubilats i aturats 50%) 

 

El Vinaròs CF cae en casa ante el Morella

Este fin de semana tuvo lugar el 6ºOpen de Pesca 2019 organizado por el Club 
Náutico y en la su modalidad de pesca de cefalópodos. Todas las embarcaciones 
obtuvieron su premio, ya que las capturas fueron considerables y el día propicio 
para disfrutar de la tranquila pesca costera de la sepia. A las 7:30 h se daba la 
salida a las embarcaciones participantes y a las 12:30 h debían encontrarse 
amarradas a puerto para dar comienzo al recuento de las capturas y conocer a 
los tres primeros clasificados y la pieza mayor. 
Especies capturadas: sepia.
 
CLASIFICACIÓN PRUEBA:
 
1º CALATAI              J.Agustín Serrano 6,830 kg
2º SUMAKA             Rubén Núñez        5,490 kg
3º AUDAZ                Gilberto Ferré       5,150 kg
 
 
GANADOR PIEZA MAYOR
CALIFORNIA              Luis Piñana  0,580 kg

6ºOPEN DE PESCA 2019
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 NETEJA DE PLATJA 
 

VINARÒS, COSTA NORD 
 

ACTIVITAT OBERTA A TOTS/ES 
 

PRÒXIMES DATES: 
 

Dissabte 30 de novembre del 2019 
Dissabte 11 de gener del 2020 

HORARI I LLOC:  
De 10:00h a 13:00 h  

 HAS DE PORTAR: 
 Esmorzar, aigua, crema solar, gorra,etc.  

 NOSALTRES PORTEM: 
 Guants i bosses 
 
IMPORTANT:   
Si vols participar vine el Dissabte 30 de noviembre i/
o dissabte 11 de gener del 2020 a les 10:00 en la 
desembocadura del riu Servol, marge esquerre 

T, ESPEREM! 
 

Col.labora: 

 
 

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

 

Cursos de pràctica esportiva        2019/2020    
 

CURS DURADA INICI HORARI CONDUÏT PER LLOC PREU 

 
Gimnàstica de 
manteniment  

(grup A) 

45h 

9 de 
desembre 

Dilluns i dijous  
de 9.30 a 10.30 h 

David Carrillo 
Pista del 

Poliesportiu 

General: 51.75 € 
Socis: 47.60€ 

 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup B)  10 de 
desembre   

 
Dimarts i divendres 
de 9.30 a 10.30 h 

 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup C) 

Dimarts i dijous  
de 10.30 a 11.30h  

Sandra Batalla 

Gimnàstica de 
manteniment  

(grup D) 
10 de 

desembre   

 
Dimarts i dijous  

de 17.15  a 18.15 h 
Roger Alberto 

 
 

Gimnàs del CEIP 
Sant Sebastià 

 
Gimnàstica de 
manteniment  

(grup E) 

Dimarts i dijous  
de 18.15 a 19.15 h 

 

Gimnàstica de 
tonificació 

 (recomanada 
fins 55 anys) 

11 de 
desembre   

Dilluns i dimecres 
de 15.30 a 16.30 h Roger Alberto 

 
 
 
 

Aeròbic amb 
graons (Step)I 

 

12 de 
desembre   

Dimarts i dijous  
per determinar Míriam  

 
Tai-txi  

9 de 
desembre 

Dilluns i dijous 
de 9.15 a 10.15 h 

Ricardo Royo Poliesportiu 
Sala polivalent  

Pilates  
Grup A 

 10 de 
desembre   

Dimarts  i divendres 
de 9.45 a 10.45 h   Salvador 

Reverter 

 

Pilates   
Grup B 

Dimarts i divendres 
de 10.45 a 11.45 h    

Pilates  
Grup C 

11 de 
desembre   

Dilluns i dimecres de 
19 a 20h 

Ricky Burtet  

Zumba Grup A 
 
 

10 de 
desembre   

Dimarts i dijous 
d’ 11.30 a 12.30 h 

Sandra Batalla Poliesportiu: 
pista 

Zumba Grup B 
 
 

12 de 
desembre   

Dimarts i dijous  
de 17.45 a 18.45h 

Míriam Gimnàs del CEIP 
Foguet 

 
 
 
 
 

 
Grupo de 
Oración 
Padre Pío 

de 
Vinaròs

Próximo 
encuentro: 

30 Noviembre 
2019 

a las 18 h  
Capilla de la 

Divina 
Providencia 

Madre, infunde 
en mí aquel 

amor que ardía 
en tu corazón 

por Él 
Padre Pío 
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VINARÒS 2019 
DE L’1 DE NOVEMBRE AL 8 DE DESEMBRE

XXV JORNADES DE LA CUINA DELS

4C
OL

OR
S 

 9
64

 4
01

 9
12

Amb la col·laboració de

 
+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

OA RR
SOS

Turisme

S

CURSOS DE VALENCIÀ  2019/20 
 

NOCIONS BÀSIQUES DE VALENCIÀ ESCRIT PER A VALENCIANOPARLANTS 
DURADA LLOC CALENDARI HORARI PROFESSORA PREU 

40 h Centre d’FPA Del  29 de novembre al 5 de juny Divendres  
de 9.15 a 11.15h Pepi Queralt 10 € 

 
 

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

A2  (antic oral) 
60h 

Centre 
Municipal de la 

3a Edat Del 5 de novembre 
 al 7 d’abril  

Dimarts i dijous     
 de 15.30 a 17h Pili Guardino 

20 € B1  (antic elemental) CEFIRE: Av 
Llibertat 2D  

Dimarts i dijous     
de 9.15 a 10.45h 

C2 (antic superior) 75 h Centre d’FPA Del 19 de novembre  
al 15 de juny  

Dilluns i dimarts  
de 15.30 a 17h 

 
Provi Fabregat 

 
NIVELL DURADA LLOC CALENDARI HORARI PROFESSORA PREU 

A1 Expedició directa del 
títol de nivell A1 de la JQCV 
cas de resultar apte al curs 

60 h 
Centre d’FPA 

Del 8 de gener               
al 10 de juny 

Dilluns i dimecres    
de 15.30 a 17h 

Pili Guardino 

Gratuït 

C1 (antic mitjà) 

 
CEFIRE Av 

Llibertat 2D, 2n 
Dilluns i dimecres 
de 9.15 a 10.45h 20 € 

 
Informació i inscripcions: 

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

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

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.

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN 

DE TERRAZAS 2020
Se recuerda que de acuerdo con la 
Ordenanza reguladora de las instalaciones 
y ocupaciones de la vía pública del 
Ayuntamiento de Vinaròs, aprobada 
definitivamente por el Pleno de la 
Corporación de 26 de marzo de 2015, 
con carácter previo a la instalación 
de TERRAZAS en la vía pública es 
necesario solicitar la correspondiente 
AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá 
acompañarse la documentación señalada 
en el artículo 46 de la citada ordenanza.
Las autorizaciones podrán ser anuales o 
de temporada, sin que en ningún caso la 
fecha de caducidad pueda exceder del 31 
de diciembre del año en curso.
Asimismo se recuerda que se debe 
solicitar cada año la renovación de la 
autorización para los casos previstos en el 
artículo 50.3 de la ordenanza: 
“Las autorizaciones se entenderán 
renovadas, en los casos en que no hayan 
cambiado las circunstancias concurrentes 
cuando se concedió el permiso para la 
instalación de la terraza, ni las condiciones 
impuestas por la Administración para el 
otorgamiento de la autorización, ni haya 
sido objeto de sanción firme por infracción 
grave. Para ello se presentará, cada año, 
dentro de los DOS MESES anteriores 
al nuevo período de ocupación: 
declaración responsable por escrito de 
cumplir en su totalidad los requisitos que 
le fueron exigidos, justificante de pago 
de la tasa del año en curso y autorización 
de los titulares de los establecimientos 
colindantes. Por parte de los Servicios 
Técnicos Municipales y de la Policía Local, 
se comprobará el cumplimiento de las 
condiciones originales de autorización y 
se elaborará el correspondiente informe 
que será remitido al departamento de 
Gobernación y, en su caso, de Actividades. 
La renovación se podrá llevar a cabo 
durante un plazo máximo de hasta 4 años 
adicionales consecutivos”.
Las acciones u omisiones que contravengan 
la ordenanza podrán ser sancionadas con 
multas de hasta 3.000 euros.
A partir de este año las personas jurídicas 
tienen la obligación de presentar su 
solicitud por la Sede electrónica de Vinaròs, 
pero las personas físicas también pueden 
presentarlo. Los pasos a seguir son: 

Sede electrónica de Vinaròs
Trámites y gestiones 
 Sede electrónica
  Catálogo de trámites
 Seleccione materia: Patrimonio
Solicitud de instalación y ocupación de 
vía pública con mesas, sillas o toldos (Para 
terrazas que no han sido autorizadas por 
decreto de alcaldía) 
    
Declaración de renovación de autorización 
de instalación de mesas, sillas y toldos 
(Para terrazas autorizadas por decreto de 
alcaldía) 

ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de noviembre 
de 2019 se procedió a la aprobación del padrón 
de la tasa del mercado municipal del segundo 
semestre de 2019, determinándose así mismo la 
exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en el BOP.

El periodo voluntario de pago de dichas tasas será 
del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
Los recibos domiciliados recibirán el cargo en 
cuenta a partir del día 15 de diciembre de 2019. 
El resto recibirán en su domicilio carta de pago 
para realizar ingreso en cualquiera de las formas 
allí indicadas.

Lo que se hace público para su general 
conocimiento

EL CENTRO MUNICIPAL DE LA 3ª EDAD COMUNICA  QUE EL DÍA 10 
DE DICIEMBRE SE REPARTIRÁN LOS LOTES DESDE LAS 10 HASTA LA 
13,30 Y DESDE LAS 16 HASTA LAS 19 HORAS

Las terrazas que hayan estado autorizadas 
mediante decreto de alcaldía durante el año 
2019, tiene que renovar su solicitud dentro 
de los meses de noviembre y de diciembre (2 
meses antes de montar la terraza), si se trata 
de terrazas anuales, puesto que de no hacerlo 
así perderán su derecho de renovación y 
tendrán que volver a empezar de nuevo el 
procedimiento de solicitud de autorización 
de ocupación de vía pública, tal y como 
establece el artículo 50.3 de la Ordenanza de 
ocupación de vía pública.

Artículo 50.3 de la ordenanza: 

“Las autorizaciones se entenderán renovadas, 
en los casos en que no hayan cambiado 
las circunstancias concurrentes cuando se 
concedió el permiso para la instalación de 
la terraza, ni las condiciones impuestas por 
la Administración para el otorgamiento 
de la autorización, ni haya sido objeto de 
sanción firme por infracción grave. Para 
ello se presentará, cada año, dentro de los 
DOS MESES anteriores al nuevo período 
de ocupación: declaración responsable 
por escrito de cumplir en su totalidad 
los requisitos que le fueron exigidos, 
justificante de pago de la tasa del año en 
curso y autorización de los titulares de los 
establecimientos colindantes. Por parte de 
los Servicios Técnicos Municipales y de la 
Policía Local, se comprobará el cumplimiento 
de las condiciones originales de autorización 
y se elaborará el correspondiente informe 
que será remitido al departamento de 
Gobernación y, en su caso, de Actividades. 
La renovación se podrá llevar a cabo durante 
un plazo máximo de hasta 4 años adicionales 
consecutivos”.

Las personas jurídicas tendrán que tramitar 
sus solicitudes obligatoriamente por la Seu 
electrónica, mientras que las personas físicas 
podrán elegir entre presentarlas en la oficina 
OIAC o por la Seu. 

Para descargar el modelo de renovación 
deberá seguir los siguientes pasos:

Entrar en www.vinaros.es, 
tràmits i gestions, 
Seu electrònica,
catàleg de tràmits, 
seleccioni matèria: Patrimoni 
Escoger el modelo nombrado: “Declaració 
de renovació d’autorització d’instal·lació 
de taules, cadires i tendals”.

RENOVACIÓN  DE  
TERRAZAS  AUTORIZADAS  

DURANTE  EL  2019
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
HORARIO: 09:00 a 13:00 h.
TELF. CONTACTO – 964 46 71 15
E-MAIL: formacion@bdmconsultores.es

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DESARROLLO DE APLICACIONES 
CON TECNOLOGÍA WEB - (Nivel 3)

630 h.   Inicio previsto Diciembre 2019 - Horario 15:00 a 
20:00 h.
Incluye 80 horas de prácticas no laborales en Empresa.

Requerimientos alumnado CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD (Nivel 3):

 
● Estar en posesión del título de Bachillerato.
● Estar en posesión de un certificado de profesionalidad 

del mismo nivel del módulo o módulos formativos del 
certificado al que se desea acceder.

● Estar en posesión de un certificado de profesional de 
nivel 2 de la misma familia y área profesional.

● Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior o haber superado las 
pruebas de acceso a grado superior reguladas por las 
administraciones educativas.

● Tener superada la prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años y/o de 45 años.

 Tener competencias clave necesarias para cursar con 
aprovechamiento la formación. correspondiente al 
certificado de profesionalidad (existen pruebas para 
acreditar dichas competencias).

OPERACIONES AUXILIARES DE 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
- (Nivel 1)

410 h. -  Inicio previsto Diciembre 2019 – Horario 09:00 a 
13:00 h.

Incluye 80 horas de prácticas no laborales en Empresa. 

Lugar impartición: 

Aulas BDM Consultores, Polígono Ind. 
Collet, Parc.317 – Benicarló

CURSO
INGLES B2
280 h.  Inicio previsto diciembre - Horario 9:00 a 13:00 h.

2019 / 2020

Curso subvencionado
Para desempleados/as

¡ PLAZAS 
LIMITADAS !
 ¡ Reserva la tuya !
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PUBLICITATESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

El seu home Ramon, fills, netes i fill polític, sempre
et recordaran amb molta estima

En memòria de:
Natividad Arasa Valls

Que ha mort a Vinaròs el dia 
3 de decembre de 2019, 

a l’edat de 80 anys 

D.E.P.

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



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h. 
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

7 desembre PITARCH c. del Pilar, 120

8 desembre VINARòs FARMACIA av. País Valencià, 15

9 desembre VALLs Zona turística nord, 11

10 desembre MATEU c. Sant Francesc, 103

11 desembre GUIMERÀ Pl. Parroquial, 11

12 desembre sANZ c. Pont, 83

13 desembre VALLs Zona turística nord, 11

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 



Si domicilies la pensió 
a Caixa Vinaròs,
una d’aquestes 

cistelles pot ser teva!

De 8:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 h.
LLIURAMENT ALS SOCIS DEL
TRADICIONAL REGAL NADALENC
al passatge del Cardenal Tarancón.
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la botella.

Els dies 10, 11, 12, 13 i 16 de desembre

De 8:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 h.
LLIURAMENT ALS PENSIONISTES DE
LA TRADICIONAL CISTELLA
al passatge del Cardenal Tarancón.
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la cistella.

Del 17 al 20 de desembre

El dilluns 6 de gener arribaran els
Reis Mags a Caixa Vinaròs, a la plaça
Cardenal Tarancón a partir de les
11:30 hores del matí.

6 GENER - DIA DE REIS

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51


