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Vinaròs tindrà al
juny un multicinema
amb 7 sales
S’ubicarà a la part nord del Portal del Mediterráneo tindrà una capacitat
de 800 espectadors i la inversió serà de vora els 2,5 milions
X.Flores

L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, el representant de Grupo Axion,
Joaquín Samprimo, i Ani Peris de l'empresa promotora Grupo Peris van
anunciar dimarts la pròxima construcció d'un complex multicine de set
sales en ple centre comercial Portal del Mediterráneo.
La inversió, situada en la part nord del complex industrial, rondarà els 2,5
milions d'euros i la construcció -a càrrec de Roma Habitat S.L.- està previst
que conclogui durant el mes de juny, ja que és intenció de l'empresa
exhibidora valenciana poder albergar la pròxima edició del Festival de
Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes que se celebra a principis del mes
de juliol.
Samprimo va explicar que el complex comptarà amb set sales amb
capacitat total de fins a 800 espectadors. “El repte és molt gran
perquè tindrem dos multicines en pocs quilòmetres, ja que el de
Benicarló és també propietat de Grup Axion, i per a diferenciar-nos
a Vinaròs els cinemes seran d'última generació, tipus VIP, amb molta
comoditat, amb seients inclinables i en pell, i un so espectacular Dolby
7.1, però sense molta capacitat a les sales”, va assenyalar Samprimo.
Per part seva, Peris va explicar que aquest projecte feia temps que estava
damunt de la taula i que “l'anterior corporació ja ho va intentar, però ha
estat aquest equip de govern el que ha donat l'empenta necessària per
a fer-lo realitat”. La construcció serà per fases i la nau que albergarà els
cinemes, va explicar Peris, tindrà uns 1.500 metres quadrats, i al voltant
del complex multicines s'instal·laran també diverses empreses, comerços
i locals dedicats a l'oci.
Finalment, l'alcalde, Guillem Alsina va dir que “feia anys que a Vinaròs
s'esperava la construcció d'uns multicines i ara podem anunciar que en
breu s'iniciaran les obres que ho faran realitat. Era un equipament que
feia falta per a completar aquest polígon comercial. Des de l'Ajuntament
hem tingut converses amb diverses empreses des del passat estiu i la
col·laboració pública-privada ha donat al final un bon resultat”.
L'Ajuntament, com va destacar Alsina, també ha estat en contacte la
Diputació i la Generalitat per a millorar els accessos al polígon per l'antiga
carretera N-340, que encara no és de propietat municipal. Solucionar
aquesta qüestió, possiblement amb una rotonda, serà clau per a millorar
la seguretat de l'accés al polígon, un dels punts perillosos del tram de vial.
“Aquesta qüestió ens urgeix, i una vegada estiga conformat el Govern
d'Espanya una de les primeres coses que hem de resoldre amb el ministre
de Foment és la reversió de l'antiga N-340 i la millora de l'accés a aquest
centre comercial que és tan utilitzat, perquè les condicions actuals no són
les millors”, va concloure.
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Reproducció de com serà la entrada al centre d'oci projectat

Els terrenys on s'ha de construir el complex multicinema
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Los alumnos del taller de empleo de obra civil
y jardinería firman sus contratos

Los alumnos del taller de empleo de obra civil y
jardinería, concedido al Ayuntamiento de Vinaròs
por la Generalitat Valenciana, firmaron el miércoles
sus contratos en el salón de plenos en presencia del
alcalde, Guillem Alsina y la concejala de Hacienda y
Empleo María Cano.
Cano explicó que la subvención obtenida para este
taller es de 464.000 euros y que, gracias a él, los

alumnos trabajadores actuarán en la urbanización
y creación de zonas ajardinadas en la ampliación
del cementerio municipal.
Este taller de empleo forma a 20 alumnos
trabajadores durante un periodo de doce meses.
Además, cuenta con una directora, dos profesores
y una auxiliar.
Cabe recordar que la Generalitat Valenciana

aprobó, además, a finales del año pasado, la
segunda fase del Taller de Empleo ‘Et Formem’, que
cuenta también con una subvención de 464.000
euros. Con ello, 20 trabajadores continuarán
actuando en la zona de la Pared Blanca, donde
se acondiciona una zona de recreo, además de
trabajar en agricultura ecológica.

El Casal Jove oferirà 8 cursos el primer trimestre de l'any
La regidora de Joventut, Berta
Domènech, va presentar el dimecres
la programació que ofereix el Casal
Jove per al primer trimestre de l'any.
Domènech va recordar que el Casal
Jove estructura la seva programació
a partir de cinc eixos temàtics
d'interès per a la joventut local, com
són la cultura, les noves tecnologies,
la formació tècnica i laboral i l'oci
i els esports. Sobre aquesta base,
la programació d'aquest primer
trimestre consta de 8 activitats i
cursos de durada trimestral i una
activitat de formació acadèmica
innovadora en el Casal Jove. Sis dels
cursos són gratuïts, com són els tallers
de Muixeranga, Transformem el
Casal Jove, Maquillatge de carnaval,
manipulador d'aliments i cuina
xinesa. Una altra de les activitats
ofertes és el Escape Room, amb un
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cost de 7 euros per participar, tot i
que aquells que disposen de carnet
jove obtindran un descompte de
2 euros sobre aquest preu. D'altra
banda, el curs de director d'activitats
i temps lliure educatiu, que té un
cost de 150 euros i es requereix per
a fer-lo estar en possessió del títol de
monitor d'oci i temps lliure. Aquesta
quantia pot disminuir depenent de
les persones inscrites. El 17 de gener
a les 17 hores en el Casal Jove es
realitzarà una xerrada informativa
sobre el curs per a resoldre dubtes
sobre la matrícula. També hi haurà
una activitat de suport acadèmic,
sense cost per als usuaris inscrits.
Així, els divendres de 17 a 21 hores
els joves de 12 a 30 anys podran
acudir al Casal Jove per a fer els seus
treballs acadèmics i tindran a la seva
disposició ordenadors i tauletes per

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

a accedir a internet i facilitar-los les
seves tasques.
Les inscripcions per als nous cursos
del Casal Jove s'obriran a partir de
demà fins a finalitzar les places. Per

Diseño
catálogos
revistas
libros

més informació es poden adreçar a
la seu del Casal, ubicada al carrer de
Carreró 51, trucar al telèfon 964 400
314 o enviar un correu electrònic a
l'adreça casaljove@vinaros.es.

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes

11 de gener de 2020

ACTUALITAT

Foment licita les obres d’adequació de l’accés a l’AP-7 des de Vinaròs
El projecte compta amb un pressupost de 15,43 milions d’euros i suposarà millorar la N-238, una reivindicació històrica per part dels veïns del Maestrat

Redacció

El Ministeri de Foment ha tret a licitació el contracte per al projecte
d’adequació de la N-238, coneguda amb el nom de la carretera
d’Ulldecona. En total suposarà una inversió de 15,43 milions d’euros
per fer l’ampliació del traçat, millorar la seguretat viària, reordenar
tots als accessos a la via i adequar les connexions amb l’AP-7 i la
N-340. Així mateix, també s’inclourà la millora de l’accés fins al
municipi d’Alcanar, un dels trams més perillosos de la via.
L’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha qualificat aquesta notícia
de molt positiva per al municipi i la resta de la comarca. Segons ha
destacat “cada dia són milers les persones que circulem per la N-238
i amb les obres que executarà Foment per fi podrem disposar d’una
carretera molt més segura després d’anys de reivindicacions”.
Cal destacar que segons les dades facilitades per Foment cada dia
circulen prop de 8.900 vehicles per la N-238, entre ells uns 1.400
pesats. Amb les obres sobretot es donarà una major seguretat per
als conductors amb l’ampliació de la plataforma de la carretera i la
creació de vorals amb una amplada d’1,5 metres, fins ara inexistents
en molts trams del vial. D’altra banda, també es construirà una via
de servei als dos costats de la N-238 per facilitar l’accés a les finques
i es crearà un nou enllaç amb Alcanar i l’estació de trens.
Millores d’accés a la Ciutat Esportiva
Durant aquesta setmana Carreteres ha executat feines de neteja i
sanejament a la via d’accés a la Ciutat Esportiva. Les tasques s’han
centrat sobretot en el desbrossament de les restes vegetals que hi
havia a la cuneta, així també com la retirada d’algunes escombraries
que s’havien detectat.
L’alcalde Alsina ha destacat que “aquestes feines formen part de les
reivindicacions que hem traslladat a Carreteres per a la millora de
les comunicacions al nostre municipi”. En aquest sentit, ha remarcat
que cada dia són centenars les persones que s’apropen fins a la
Ciutat Esportiva per entrenar o jugar a futbol, per tant oferir un
accés digne era una prioritat.
D’altra banda, Carreteres també ha realitzat treballs de neteja i
adequació a la N-232, en el tram que va des de la mateixa Ciutat
Esportiva fins a la nova variant de la N-340. Les tasques han consistit
també en la neteja de les cunetes i la consolidació del formigonat
per garantir una millor evacuació de les aigües pluvials en cas de
fortes precipitacions.
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Femme Força Vinaròs escenifica en el paseo la performance
chilena 'Un violador en tu camino'

X.Flores

La asociación feminista Femme Força Vinaròs,
protagonizó el sábado 4 de enero al mediodía en
la pérgola del paseo marítimo una performance
contra la violencia de género, en la que participaron
medio centenar de mujeres. Entre ellas, también
participaron mujeres de la asociación Menades de
Irta, de Peñíscola.
Femme Força realizó una adaptación de la acción
de protesta “Un violador en tu camino”, creada por
un colectivo de Valparaíso (Chile), denominado
Lastesis. El colectivo vinarocense adaptó para ello
la letra chilena al contexto de España y la tradujo
al valenciano, con el objetivo de manifestarse en
contra de las violaciones de los derechos de las
mujeres.
El baile estaba basado en movimientos feministas
de todo el mundo y estuvo interpretado por
mujeres de diversas edades con un pañuelo en el
cuello, que se distribuyeron en filas y bailaron la
coreografía cantando esta canción que denuncia

y critica el patriarcado, la falta de justicia, la iglesia,
y los poderes ejecutivo y judicial por la inacción
ante los delitos cometidos y la impunidad. La
canción señala a estos poderes como cómplices
de dichos delitos con la repetida frase del estribillo
“El violador eres tú”.
Lara Doménech, portavoz de Femme Força Vinaròs,
destacaba que “con este pequeño acto simbólico
de solidaridad hemos pretendido visibilizar una
vez más la violencia que sufren las mujeres. Esta
performance se ha realizado en diversas partes

del mundo en solidaridad con la problemática de
Chile y queremos que se tome conciencia de esta
situación”.
Femme Força Vinaròs es una asociación muy
activa que ha realizado ya varios actos destacados
para denunciar la violencia machista. La más
recordada por su espectacularidad y crudeza fue
la que protagonizaron en marzo de 2018, cuando
plantaron 739 cruces en plena playa del Fortí con
los nombres de las mujeres asesinadas en España
en la década 2007-2017.

Trens Dignes al Maestrat donarà suport a les mobilitzacions
pel tren convocades a les Terres de l’Ebre
La Plataforma també informa que aquesta setmana finalitza el termini de la recollida de firmes per al defensor del poble amb
la que col·labora amb Indignats Amb Renfe.
El proper dilluns començarà a funcionar la nova
variant de doble via entre Vandellòs i Tarragona,
que servirà per recuperar els temps de trajecte de
l’Euromed que tenia l’any 1997 quan es va posar en
marxa el servei i que permetrà de nou que el viatge
entre Barcelona i València siga de poc més de 2h.
30 minuts. Tot això serien bones noticies si no per
les conseqüències que té per als usuaris del tren
del Maestrat i Terres de l’Ebre. L’eliminació de la
parada de l’Euromed a l’Aldea, el desmantellament
de la via a Salou i Cambrils en els propers mesos o
la irrisòria millora de les Rodalies i mitja distància
tot això sumat amb els problemes de retards
i cancel·lacions deguts a la falta de personal i
d’unitats deteriorades que es produeixen a diari.
Per tot això Trens Dignes al Maestrat donarà suport
a la mobilització convocada per la Plataforma Trens
dignes Ebre i Priorat el proper 19 de gener a les
onze a l’Estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa amb
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el lema «Per uns serveis dignes, ni un tren menys».
La desaparició de l’Euromed que era utilitzat per
molta gent de la comarca serà compensat per un
servei Avant, amb només una freqüència entre
Tortosa i Barcelona i molt més car, que ambdues
plataformes consideren insuficient.
Les reivindicacions de Trens dignes al Maestrat
i que són comuns a les de Trens Dignes Ebre és
centren en recuperar la parada dels Euromeds
i que és puga fer-ho tant per viatjar a Barcelona
com València. «La Situació ideal seria que els huit
Euromeds que actualment circulen pel Mediterrani,
quatre realitzen parada a l’Aldea i els altres quatre
al Maestrat. Les dades ens diuen que l’estació de
Benicarló-Peníscola és situa com una de les que té
major nombre d’usuaris de tot el territori» Apunten
des de la Plataforma. Des de les dos plataformes
també és demana una major aposta pels rodalies
i mitja distància per a la vertebració d’aquests

territoris de forma que alguns dels R-16 paren fins
a Benicarló, i d’altres de la línia Castelló-Vinaròs
puguen arribar fins Tortosa.
D’altra banda es vol recordar que la Plataforma
col·labora en la recollida de firmes per a enviar
un escrit al Defensor del Poble que organitzen
des de la Plataforma Indignats Amb Renfe que
reuneix afectats de totes les línies ferroviàries del
País Valencià en les que és denuncia, entre altres
coses, que la falta de personal i material està
comportant un deteriorament del servei al que els
gestors no posen solució. Els interessats en firmar
poden posar-se en contacte al telèfon 601135388.
«De nou comprovem com es fa un malbaratament
de recursos amb una falsa alta velocitat mentre
els serveis que existien deixen d’aturar als nostres
pobles, es tindria que apostar per uns serveis de
Rodalies i Mitja distància públics i de qualitat».
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Maria Román y Mario Adell presentarán
la Gala de Reinas del Carnaval 2020
La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) ha
anunciado a Maria Román y Mario Adell como los
presentadores para la Gran Gala de las Reinas y
Reyes del Carnaval de Vinaròs que se celebrará el
sábado 15 de febrero a las 19 horas.
Maria Román Febrer es actualmente estudiante de
tercer curso en el grado de Publicidad y Relaciones
Públicas a la Universitat Jaume I y con formación
académica en post producción y ciencias de la
comunicación. Ha trabajado en Radio Ulldecona
como responsable de una sección diaria y
gestionando las redes sociales, poniendo a su vez
voz en diversas cuñas publicitarias de este mismo
medio de comunicación. Ha tomado parte en
distintos concursos del ámbito publicitario como
ganadora y finalista, trabajando con firmas como
Bankia, Cuadernos Rubio, Ron Barceló, Ajuntament
de Castelló, Castelló Beer Factory, Huawei…
Maria Román es vinarosenca y carnavalera desde
que sabe andar y actualmente es miembro de la
comparsa Penya València.
Por su parte, Mario Adell Chiva es licenciado en
Comunicación Audiovisual por la Universitat Jaume
I y máster de Periodismo en Televisión por RTVE y
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Después
de trabajar en distintos medios de comunicación

locales, desde 2015 trabaja en Televisión Española,
siempre vinculado con los espacios informativos,
formando parte como reportero de coberturas
como el 1 de octubre en Cataluña, los atentados
de las ramblas de Barcelona, algunos de los
últimos procesos electorales desde Madrid o los
Sanfermines en Pamplona. Actualmente presenta
los informativos de TVE en Extremadura, labor que

AUTOEDITA

combina con la cobertura de todo tipo de noticias
para los telediarios de La 1.
Desde la COC se ha informado también que en las
próximas semanas se publicará la programación de
actividades de esta nueva edición del Carnaval de
Vinaròs, dedicada a Venecia. También se indicará el
lugar donde tendrá lugar la Gran Gala y cómo será
posible adquirir las entradas.
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L’arribada dels
Reis Mags d’Orient

Els Reis Mags d’Orient van arribar a Vinaròs molt puntuals, el dia 5 de gener a les 18.30 hores. Ho van fer a bord de la embarcació Nuevo José María. A port els
esperaven les autoritats locals, dames, cavallers i reines de la cort d'honor de les festes i moltes famílies que no es van voler perdre l’arribada. Un cop a terra es
va iniciar la cavalcada amb temàtica del món del circ, que va comptar amb la participació de vora 250 persones amb l’acompanyament de la Societat Musical La
Alianza. La desfilada es va fer pels carrers cèntrics de costum fins arribar a la plaça Parroquial, on els reis es van aturar al betlem vivent de Les Camaraes a la plaça
de la Comunió. Una tarde màgica en la que no van faltar els caramels i els regals.
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Els Reis, a Caixa Vinaròs

Els Reis van repartir
regals a Caixa
Vinaròs, on els
infants van poder
conversar amb ells i
fer-se fotos. També
es va comptar amb
l’assistència de
Cosplay Vinaròs.

Els Reis Mags d’Orient van aprofitar la seva estancda a
Vinaròs per visitar la residencia Hogar Sant Sebastià
12
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Els Reis Mags visiten l’hospital

Els Reis Mags d’Orient no van faltar tampoc enguany
en la seva visita a l’Hospital comarcal de Vinaròs.

Cómo reconocer
una dieta milagro y
echar a correr
¡Año nuevo, vida nueva! O eso
dicen… No podemos evitar
empezar el año proponiéndonos
objetivos
más
o
menos
saludables y más o menos realistas. Lo que no es nuevo
es que dentro del “top ten” de estos propósitos se suele
encontrar el de “perder peso”. Entonces la industria se
frota las manos, porque hace de algo tan clave para
nuestra salud, como es la alimentación, un negocio. ¡Y
qué negocio! Somos la sociedad del mínimo esfuerzo.
La industria nos conoce, cuanto menos nos cueste
(tanto en esfuerzo como en tiempo) mejor, y ellos
responden con las dietas milagro.
Este tipo de dietas sí que nos hacen perder algo, el
tiempo, la confianza y el dinero. Porque al final, a largo
plazo, no se consigue el efecto esperado.
Como dice Abel Mariné, catedrático en Nutrición y
bromatología: “Estas dietas tienen cosas buenas y
originales, pero las cosas buenas no son las originales,
ni las originales son las buenas”. Por ejemplo, la mítica
dieta de la alcachofa (o del alimento que toque). Lo único
que funciona para perder peso de este tipo de dietas es
que comes menos. Lo original no es lo que funciona,
si las mismas calorías totales comiendo alcachofas
fueran de otro alimento, por ejemplo, pimientos, el
resultado sería el mismo. Hace años salió una noticia
de un hombre que perdió mucho peso comiendo
hamburguesas de una famosa hamburguesería. El
fundamento era el mismo, comía menos calorías de las
que consumía, y ese déficit calórico es el que le hizo
perder el peso. La única diferencia entre la alcachofa y la
hamburguesa es que comiendo alcachofas la ración era
mucho más grande que comiendo hamburguesas. Pero
en cualquiera de los dos casos el déficit de nutrientes
es enorme.
¿Cómo reconocer una dieta milagro y echar a correr?
Recomiendan el uso de complementos, suplementos
o (el más grave) sustitutos de los alimentos. Te hacen
creer que los resultados son por las pastillas y no por la
alimentación. Te crean la necesidad de comprar dicho
suplemento. No es ni necesario ni recomendable el uso
de estos suplementos.
Promete resultados muy rápidos y espectaculares. No
se puede pretender perder en un mes lo que has ido
aumentando a lo largo de mucho más tiempo.
Suele incluir palabras como detox, depuración, pureza,
limpiar, bienestar… El cuerpo humano es una máquina
perfecta, no necesita ayuda para depurar o detoxificar.
No se adaptan al estilo de vida de la persona ni a los
gustos. Son dietas muy estrictas en cuanto a calorías,
tomas y alimentos. Te tienes que adaptar tú a la dieta
y no al revés.
Eliminan algún alimento de manera aleatoria, (además
de los carbohidratos claro). De esta manera achacan el
motivo de que no pierdes peso a un alimento o grupo
de alimentos y no a una mala alimentación en general.
Resulta que no pierdes peso porque los lácteos te
inflaman, pero las magdalenas del desayuno no tienen
culpa.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Visita especial aquest 6 de gener a la penya Pan y
Toros de Vinaròs: el Rei Gaspar, el qual ha portat regals,
acompanyat del president de la penya i les dames de
festes d'aquesta veterana entitat.

Sant Antoni 2020
Com cada any, i estrenant el 2020 a
Vinaròs, el proper divendres dia 17
de gener tindrà lloc la celebració de
Sant Antoni per part de l'Associació
Ball de Dimonis de Vinaròs. A les 20h
ens reunirem a la Plaça Parroquial
per a donar inici a la cercavila que
transcorrerà pel carrer major, Plaça
del Mercat i pel passeig fins a l'antic
escorxador. On farem la cremada
de la Foguera i Sant Antoni. Volem
agrair a la Colla de Dolçaina i Tabal de
Vinaròs, al forn Farga, l'Ajuntament
de Vinaròs, Àlvaro Albalat, La Caixa
Rural, La Policia Local i la Brigada
Municipal, la seva col·laboració en la
realització d'aquest acte festiu.

Agraïment del Grup de Missions i Tercer món
Joan Carles Victoria

Des del Grup de Missions i Tercer món, volem
agrair un any més la confiança, suport i
patrocini de tota la gent que creu en aquest
projecte i amb les seves ajudes i aportacions
fan que es consolidi i arribe a bon port aquest
rastrillo solidari,
Donem les gràcies al grup de Pastisseries i Forns
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de Vinaròs: Forn Sant Agustí, Ca Masita, Farga,
Xusquet, Casado, Alqueza, Susquet, Masip, La
lionesa, Mª Luisa, Quatre Barres, Cocoa, Granier;
també al Bar Albocacer, Rellotgeria Cano i
Joieria Roca, Imprenta Soto, Yobel, Jaques,
Imprenta Castell, Social DUO, COPE Vinaròs,
Caixa Vinaròs, Espectacles Maestrat, Televisió
Ulldecona, Canal 56 i al Ajuntament de Vinaròs
i responsable del Auditori Ayguals de Izco per
la seva col·laboració desinteressada.

I com no, agrair a totes les persones voluntàries
que han estat al peu del canó atenent
incansables a totes les persones que ens han
visitat durant els dos dies de Rastrillo, la vostra
dedicació altruista no te preu.
Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració,
com sempre heu fet.
Atentament

11 de gener de 2020

CULTURA

La trobada de plaques de cava
arriba a la novena edició
SEBASTIÀ REDO

El proper dissabte, 18 de gener, en l’Espai
d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs (plaça
Cardenal Tarancón) tindrà lloc la novena
edició de la trobada d’intercanvi de
plaques de cava i taps corona. Molts de
col·leccionistes de les Terres de l’Ebre, de
la resta de Catalunya, de Castelló i de la
nostra ciutat es donen cita, des de fa uns
quants anys, per a intercanviar plaques
de cava, de champagne i taps corona i
per a parlar de temes al voltant del món
del col·leccionisme.
Enguany el celler convidat són les caves
Bolet de Castellví de la Marca que des de

fa anys elaboren vins i caves ecològics
de collita pròpia amb més de set
generacions dedicades al conreu de la
terra i a l'elaboració de vins i escumosos
singulars. La placa commemorativa és
una imatge dels antics banys Miramar,
popularment coneguts com els banys
del tio Trompa, situats on actualment es
troba la llotja del peix a la plaça Primer
de Maig.
L’acte s’emmarca dins de la programació
que la Fundació Caixa Vinaròs fa per la
festivitat de Sant Antoni i estarà obert de
les 10 hores del matí fins a les 13 hores
no només per als col·leccionistes sinó a
tots els curiosos i públic en general.

El XXIX concurs de redacció de Sant Antoni, a Caixa Vinaròs, ha tingut com a tema, el mercat de Vinaròs

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

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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Un trágico suceso en el Vinaròs del XVII
Alfredo Gómez Acebes

Muchas veces hemos notado a faltar en la historia
local una mayor referencia a los vinarocenses, es
decir, de una manera más humana e individual.
La historia se centra muchas veces en hechos
generales, históricos, sin que en ella se desprenda
como eran nuestros antepasados, aunque
últimamente nuestra historia si empieza a ahondar
más en las personas que en los hechos generales.
A través de los muchos documentos y procesos
que aun quedan por estudiar, relativos a Vinaròs,
podemos deducir la vida e intereses privados
de dichos personajes. Hay infinidad de procesos
de gran interés en los archivos tanto local como
provinciales que atañen a personas de Vinaròs,
a falta de estudio, de los cuales sacar mucha
información.
Bueno es traer aquí un documento, de los muchos
pleitos que hay sobre todo del XVII, conservado
en el Archivo de Valencia donde se narra un
hecho curioso y del que tal vez se pueden deducir
aspectos de interés.
El documento está fechado el 14 de junio de 1688,
donde se especifica que Miquel Pascual, carpintero
de Vinaròs, dos o tres días antes de Pascua, fue a
casa de Joan Prima, encontrándose en el huerto al
notario Jaume Pujalt, al Justicia Francisco Guilló,
a Bautista Cruz y a otros que allí estaban todos
en conversación cuando llegó Josep Esteller y
dirigiéndose a Jaume Pujalt, se llevó una mano
a la “faltriquera” sacó un papel y se lo entregó en
mano a Jaume, el cual “leído mudo de color de cara
se volvió amarillo y con gran cólera y sentimiento” al
tiempo que dijo Josep: “Ay, cosa tan mal feta com
esta, que havent jo pagat, me hajen de excusar així;
boto a Dios! Que he de anar y pegar quatre puñades
al Dr. Monfort, que es una bellaquería”. Y se fue,
dejando a todos parados. Al poco rato estando
sentados “al pedris” el testigo Miquel Pascual junto
con Joan Ragart y el rector de la arciprestal Pere
Joan oyeron un ruido y girándose vieron corriendo
a Josep Esteller con un puñal en la mano y diciendo
que le había pegado unas “puñadas” en la casa. Tras
ello, se pidió que el Justicia prendiera a Esteller.
Como se sobrentiende, puñadas quiere decir
puñaladas. Si entrar en detalles de este asunto, si

dejamos mención de un aspecto
de la declaración de Monfort, el
cual por fortuna no falleció por
la agresión. Del mismo se nos
dice que poco antes “el día 21
de mayo estaba en el corredor
o entrada que va al huerto de la
casa de Juan Prima”, de lo que
se infiere que la casa tenía un
huerto posterior, posiblemente
su casa noble que se encontraba
donde hoy está la Caixa Rural en
la plaza San Cristóbal.
En el pleito testificaron,
entre otros, Josep Traginer,
massamaner de Vinaròs; Jaume
Aspa, sabater, Rafael Cruz,
menor de dies y mercader, Pau
Serra, fadrí y sabater, Damiana
Esteve mujer de Miquel Chaler,
y otros.
Se ve, pues, como la vida no era tan pacífica como
se pudiera creer cuando personas de relieve
tiraban de puñal por asuntos quizá no demasiado
relevantes. No era una pelea barriobajera, pues
todos ellos eran gente importante de la villa. Asi
Bautista Cruz fue Jurado en 1655 y 1656; Jaume
Pujalt, lo fue entre 1657 y 1683 siendo notario de
profesión; Joan Prima fue también Jurado en 1690;
Francisco Guilló, bien conocido en la historia local
era doctor en Derecho siendo también Justicia en
1687 y muy posiblemente en años posteriores,
revalidando el cargo. De los testigos destacamos
a José Traginer, que fue regidor entre 1716 y
1732. Sobre Josep Esteller, sin entrar en detalles,
podemos decir que pertenecía a una familia muy
notable de la vila. Respecto a Monfort (del cual
no se cita el nombre) bien pudiera ser el notario
Miquel Monfort, o bien el Dr. Bernat Monfort, que
fue Jurado en 1695 y 1696.
Asi pues vemos como también las clases dirigentes
creaban tumultos callejeros sin que podamos
descartar asuntos políticos en este curioso lance.
Podemos decir que precisamente estos hechos
tenían lugar, según manifestación expresa en el
documento del Dr. Monfort, en la proclamación
de la Virgen de la Misericordia como Patrona de la

CONCERT DE PIANO

DE MARIA ARKHIREEVA
Lloc:
Auditori Municipal Vinaròs
Hora: 20h
Dia: dissabte 11 de gener
Entrada: lliure
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vila, un hecho ciertamente notable para la época.
El propio Borrás Jarque deja constancia de ello al
decir como “la vila desitjaba canviar la festa per a
que es poguera celebrar ab tota alegría. I el Concell
de la Vila, en 21 de maig de 1688, ab vot solemne de
celebrar la festa de la Mare de Deu de la Misericordia
ab tot esplendor, acordá traslladarla al diumenge de
la octava Ascensió, quin acord encara avui es segueix”
No descartamos que fuera precisamente este
evento el causante del escándalo, máxime
acaeciendo entre personajes que tuvieron que
ver con ello. El Justicia estaba en la conversación,
si bien los protagonistas directos fueron Josep
Esteller que como hemos visto fue quien entregó
la carta al notario Jaume Pujalt, por lo que parece
que se trataba de un acto protocolario de su oficio,
siendo el autor de la nota o comunicador de su
contenido el Dr. Monfort. El apuñalador fue Josep
Esteller.
* Jurado = Cargo administrativo municipal que
representaba y defendía los intereses de la ciudad
y su derecho. Elegido para representar al pueblo.
Equivalente a un concejal.
* Justicia= Cargo administrativo municipal
encargado de la administración de justicia.
Personaje de un gran prestigio social.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Club de Lectura Virginia Woolf Conduit per Conxita Solans Roda
CASA AJENA
De Silvio D’Arzo
Editorial Minúscula
El Club de Lectura Virginia Woolf, ha
preparat per al proper dia 14 de gener
de 2020 la lectura i comentaris de la
novel·la de Silvio d’Arzo Casa Ajena
Silvio d’Arzo va ser un dels molts sinònims
que, en la seva curta existència, va
utilitzar Ezio Comparoni (Reggio Emilia,
1920- 1952. CASA AJENA, és una novel·la
breu de perfecta faiçó, en la qual l'autor
ens trasllada, amb una proposta verista,
una història ambientada en un petit
poble dels Apenins. La narra el rector del
poble, un capellà que ha consumit tota
la seva vida en Monselice, el llogaret on
les cabres són les propietàries del poble.
I on la gent viu i prou; i on després mor,
fins que una tarda, entre el sorolls de les
esquelles de les ovelles i cabres, troba
al final d'un canal a una dona vella,
rentant ajupida sobre les pedres del
canal.
S'inicia llavors el desenvolupament
del tema de fons i el nus gordià de
la narració. Perquè la vella i soferta
bugadera arriba amb una pregunta
peremptòria. Interroga al rector. Serà
una pregunta sobre el sentit de vides
com la seva,
Apel·lant al títol del relat:« quina és la

casa en la qual una vida troba recer o de
la qual es veu desnonada?» només cal
dir que la interrogació de la vella Zelinda
toca de ple el valor o el desvalor de la
vida que el rector no sap contestar. Un
tema que s'incrusta en els més essencial
d'una qüestió filosòfica, o teològica si
es prefereix. Casa aliena és una mostra,
difícilment superable,on en la brevetat
d'unes poques pàgines, es poden trobar
veritables tresors literaris. Gairebé sense
adonar-se, el lector es troba immers en
un assumpte crucial, en una intrigant
cruïlla de tensions i conflictes. Tot això
en una novel·la dotada d'una enorme
càrrega emotiva, amb una clara
denúncia del paper humiliat de la dona
a la Itàlia dels pobles perduts en els cims
muntanyencs, un país que a més, sortia
d'una guerra perduda.
CASA AJENA, una petita però valuosa
joia literària que va sortir d'una ploma
jove, la d'un dels pocs escriptors italians
moderns abans de la irrupció del
neorealisme de la postguerra.
(Síntesi de la crítica de Francisco
Martínez Bouzas)
14 de gener de 2020 a les 18 hores.
Lloc. Biblioteca Municipal de Vinaròs
Carrer del Pilar, 26

TERTÚLIA
El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el
proper dia 23 de gener a l’Auditori Carles Santos
de la Fundació Caixa Vinaròs una conferència
a càrrec de Santiago Roig Mafé, membre de
l’associació Tràngol. La conferència, titulada
“Pantallas vinarocenses. El apogeu del cine mudo.”
Ens oferirà un resum dels títols més destacats de
l'època de cinema mut. A continuació se’n fa una
petita introducció.
En els primers anys de segle XX, la nostra ciutat
va conèixer les noves tecnologies de l'època:
l'aviació, l'automòbil, el telèfon, la llum elèctrica i
en particular la projecció d'imatges en moviment,
és a dir, el cinema. El que en principi era una
simple atracció de fira, es va convertir ràpidament
en un vehicle cultural de primera magnitud. La
població vinarossenca, sumida en l'aïllament
cultural, aviat va quedar fascinada al tenir ocasió
de treure el cap al món. El 1923 la ciutat comptava
amb dues sales de cinema en què es projectaven
diàriament les produccions que oferien les cases
franceses, alemanyes, nord-americanes i italianes.

Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 24 de g e n e r, 17.30h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

S A L A D’ A C T E S

Vinaròs

“O R D E S A”
de Manuel Vilas

Presenta : Jesús Rubio

Escrit a vegades des de l'esquinçament, i sempre des de
l'emoció, aquest llibre és la crònica íntima de l'Espanya de
les últimes dècades, però també una narració sobretot allò
que ens recorda que som éssers vulnerables, sobre la
necessitat d'aixecar-nos i seguir endavant.
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2020, un any de cine

Autopista sin peajes

Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Tornem-hi als espigons

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

PerJuan A Blanchadell

El 15 de octubre de 2015
la entonces Ministra de
www.ppvinaros.es Fomento, Ana Pastor, del
Partido Popular inauguró
la variante de la N-340 entre Vinaròs y Peñíscola
fruto de una inversión de más de 80 millones de
euros realizada por el gobierno de Rajoy y que
había estado paralizada durante los gobiernos
del PSOE.
Ese día la Ministra de Fomento anunció que el
31 de diciembre de 2019, al finalizar el contrato
de concesión de la autopista, las barreras se
levantarían y los peajes dejarían de existir. En
2016, 2017 y hasta mayo de 2018 el gobierno
del Partido Popular mantuvo esa decisión y
tomó los acuerdos administrativos oportunos
para cumplir con la promesa con nuestra
provincia.
Fruto de esa decisión de un gobierno del PP
desde el pasado 1 de enero ya no existen los
peajes en la AP-7. Por ello es el momento de
recordar la hemeroteca, de poner negro sobre
blanco quien ha invertido siempre en las
infraestructuras útiles para nuestra provincia y
contraponerlo con las decisiones del PSOE que
ha paralizado la autovía A7 por el interior lo que
provocará en poco tiempo la saturación de la
actual autopista y la pérdida de seguridad vial.
Como ocurre en el Ayuntamiento de Vinaròs
los socialistas han desplegado en las
últimas semanas una batería de publicidad
y propaganda desde las instituciones para
apropiarse de una medida en la que ellos no
han tenido más que esperar a que pasaran los
días porque el trabajo ya estaba hecho. Pero
por ello ahora es el momento de exigirles que
gobiernen y cumplan con la inversión de 400
millones de euros que logre finalizar la autovía
del interior.
Los pactos con ERC, Bildu, BNG y demás
nacionalistas no debe ni puede ser un freno
para nuestras necesidades como provincia.
Comprar voluntades a cambio de inversiones
es un mal negocio cuando quien preside el
gobierno, Pedro Sánchez, ya ha demostrado que
únicamente se acuerda de nuestra provincia
para venir en su Falcon a un concierto del FIB.
El PP invirtió en la N-340 y levantó los peajes
de la autopista; el PSOE ha paralizado la
inversión en la autovía del interior. Esta es la
diferencia entre quienes pensamos que todos
los españoles somos iguales y merecemos
unas mejores infraestructuras y aquellos que
únicamente buscan su investidura contentando
a independentistas y aplaudiendo en el
Congreso de los Diputados a los diputados de
Bildu.

En septiembre pasado
escribí en el Diariet sobre
el riesgo de destrucción
del paseo por la dejadez de los dos últimos
gobiernos municipales al no exigir que el Estado
comience las obras de construcción de los
nuevos espigones y aporte los 80.000 m3 de la
arena desaparecida; un proyecto que Madrid
aprobó el 9 de Junio del 2011, que se publicó
días después en el BOE y que, de momento,
lleva ocho años y medio olvidado en alguna
estantería ministerial.

Bé, ja han passat les festes
de Nadal, Cap d’any i Reis,
unes festes que, a la nostra
localitat, Vinaròs, han pogut
ser gaudides sense incidents
remarcables amb un seguit d’actes per a tothom,
molts d’aquests com els d’anys anteriors i altres
innovadors, com ara les mini campanades a les 12
del migdia del 31 de desembre.
Un bon inici d’any que ha coincidit en el temps
amb el debat d’investidura, un debat “de cine”,
entre cometes perquè està obert a tot tipus
d’interpretacions, cadascuna diferent en funció de
qui llegeixi aquest article.
I és que aquest pot ser l’any on s’inicie la construcció
de l’escola Jaume I, una de les “Joies de l’infinit”
si ens atenem a la sèrie de pel·lícules de “The
avengers”, pels anys que fa que porta la cosa... Pot
ser l’any on s’inicien les obres del tram de la N-238,
i la gratuïtat de la autopista AP-7, segons el que
escriuen alguns semblaria la pel·lícula “Carretera
a l’infern”. I és l’any on hi haurà un govern de
progrés a l’Estat, que podrà desbloquejar i obrir
una legislatura de recuperació de drets de TOTS
els ciutadans i reduir les desigualtats, però pel
que s’ha vist al debat d’investidura, sembla que
sigue o “Una nueva esperanza” o “Los 4 jinetes del
apocalipsis” en funció de les interpretacions o dels
desitjos inconfessables de la dreta i ultradreta...
I és que, realment, n’hi ha un fart de sentir tot tipus
de despropòsits, des del “tot s’hi val” fins a la “falta
de moral”. Sobretot escoltant com s’usa un nom,
“golpe”. Sí, la pel·lícula “El golpe” és una grandíssima
pel·lícula amb uns actors de gran nivell!.
Però la política no va de pel·lícules, no va de ficció,
va de realitats, i va de desitjos, i va d’esperances,
d’allò que es vol fer i d’allò que no es pot fer per
molt que vulgues; però que almenys pots iniciar,
dibuixar, projectar o cimentar perquè es pugue
fer algun dia. També va de travetes, pals a les
rodes, dissonàncies i insults per part d’alguns,
afortunadament una minoria, molt sorollosa, això
sí. Hem passat una llarga crisi i tenim el resultat
en els sentiments de la població, “Allò que el vent
s’endugué”, i encara ens costa a tots, a tots, digerir
aquells somnis trencats. I el temps passa, per a unes
coses massa ràpid i per a altres molt lent. Tot allò que
es fa o ja s’ha dut a terme en aquests 6 mesos, com
la urbanització del futur Centre de Salut, l’accés a la
platja del Clot, la reparació de diversos trams de la
costa, l’arranjament de voreres i jardins a la costa
sud o al carrer Andalusia, els convenis i projectes
ja en vies de discussió, el nou pont del Cervol, són
menyspreats per una part de l’oposició, mentre
que les carències (i n’hi ha moltes, és cert) són
magnificades per eixa mateixa part de l’oposició
a qui li agrada fer de “Nostradamus”, còpia gairebé
exacta del que vam veure en el debat d’investidura.
Per a ells, els “maleïts socialistes” som el pitjor, i més
ara que hem pactat amb els “dimonis” comunistes,
per a fer un govern de progrés. Com sempre,
curiós, molt curiós. Però és que als socialistes ens
agrada anar al cine a veure un determinat tipus de
pel·lícules, entre les quals NO s’hi troba “RAZA”. I si
hi ha diversitat de sales de cine, doncs ens agrada
triar quina pel·lícula veurem, no ens agrada la
imposició. Ens agrada la diversitat, la pluralitat
i respectem els gustos de cadascú, encara que
no ens agraden alguns d’ells. Haurem d’esperar a
finals de 2020 per a conèixer si hem fet una bona
tria, de la sala i de la pel·lícula. Per cert “Spoilers i
Fakes” no, gracies.
18
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En la tertulia de la SER del pasado 19 de diciembre
María Dolores cerró el debate recordando la
exigencia del PVI al gobierno municipal para
que reclame de forma activa y decidida ante
quienes corresponda la ejecución inmediata de
los nuevos espigones.
Me alegro de que a los pocos días de este
llamamiento, el 21 de diciembre el alcalde
trajera al paseo a dos diputados nacionales, a
una senadora y a dos diputados a les Corts. Bien
está comenzar por aquí, concienciando a quienes
puede que sean “nuevos en la plaza”, de manera
que una vez en sus puestos de representación
parlamentaria apoyen nuestra reivindicación
ante las autoridades del ejecutivo tras tener
nuevo gobierno y que este eche a andar.
Porque estos espigones se hubieran tenido que
construir tan pronto se finalizó el paseo, justo
en el momento en que el Ministerio aprobó el
proyecto. Han pasado ocho inviernos en que les
“llevantades”, las danas y las gotas frías aún no
han provocado daños, pero estos fenómenos
meteorológicos cada vez serán más virulentos y
puede que no tengan tanta consideración con
nuestro paseo como han tenido hasta ahora. ¡
No tentemos a la suerte por más tiempo !
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Any nou en positiu
Per S. Fabregat
Any nou i seguim en la feina.
Per començar l’any volem en
aquest espai de comunicació
que tenim de forma setmanal
fer-ho de forma positiva. Per això cal, en primer
lloc, donar l’enhorabona a l’Associació de
Venedors del Mercat per haver estat reconeguda
per la Generalitat Valenciana la seua tasca amb
la distinció “Or Cinc Estrelles” per l’excel·lència
en l’espai de servei i en l’atenció als clients.
No cal afegir massa coses després d’aquest
reconeixement més que afegir-nos al dit
reconeixement però, per nosaltres i per tota la
població també ha de ser un motiu de satisfacció
aquesta distinció, satisfacció i agraïment pel
seu significat envers el dinamisme comercial
i econòmic que aquest mercat representa i
encoratjar-los en seguir en la seua tasca per
seguir en aquesta línia de millora. També ens
permetran que, en la mesura que ens puga tocar,
ens puguem sentir un poc partícips d’aquest
premi i així mateix un poc guardonats, donat
que és la regidora Anna Fibla la que té l’encàrrec
de gestionar el Mercat, i com no, fer menció de
Domènech Fontanet que no se’l pot obviar en la
part que li correspon d’aquesta distinció.
Un altre punt que ens ha portat l’any nou i que
cal esmentar amb molta satisfacció és la fi del
pagament en l’autopista que travessa les nostres
terres. A partir de l’1 de gener no serà Autopista
de Peatge, s’ha quedat senzillament en autovia.
No té la pompositat del nom però té la gràcia
de l’economia. Aquesta llarga reivindicació que
ens ha carregat durant més de quaranta anys
les nostres butxaques fent que anar per aquesta
via sigues motiu de retallades pressupostaries
en moltes economies. Aquesta via ara estarà a
l’abast de tothom de forma gratuïta. Cert que
aquest alliberament ens repercutirà de forma
negativa en tocant als pressupostos municipals
però les economies de moltes empreses i
de molts de ciutadans particulars es veuran
alleujades d’aquesta pesada càrrega i, el que és
més important, no serà la càrrega econòmica els
que els portarà a triar alguna altra carretera, serà
la rapidesa i la seguretat la que valorarem per
triar la via que més ses puga adequar al nostre
trajecte. La seguretat de no trobar cap vehicle
en sentit contrari serà motiu de tranquil·litat,
el qual estalvia en un percentatge molt alt les
col·lisions frontals causants de tantes morts.
Cert que d’accidents en seguiran havent-hi però
això serà per causes diferents.
Alegrem-nos per acabar del que esperem que
quan vegi la llum aquest article siga realitat la
formació de govern en l’Estat amb la participació
per primera vegada en aquesta democràcia d’un
executiu de coalició. Sols volem fer esment de la
nostra satisfacció i esperança que en les seues
accions i mesures portin estabilitat, tranquil·litat
i millora per a tothom. SI QUE PODEM.

Reis Mags
Per Toni Zaragozà

Ante todo, personas
Por Emmanuel Herrera

Un any més i ja
en van molts, els
Reis d’Orient van
aplegar puntualment a Vinaròs. Melcior, Gaspar i
Baltasar desembarcaren al moll com tots els anys.
Una gentada els esperava i entre ella, les mirades
dels infants, si podien, sobreeixien pel damunt de
la multitud per veure les seves adorades majestats.
No entendre mai la dèria dels adults de posar-se
a les primeres files, de llevar el lloc als veritables
protagonistes de l’acte. Elles, les xiquetes i xiquets
dibuixaven amb els seus ulls plens d’il·lusió una
salutació als Reis venguts per mar a venerar la
infantesa d’un món, que més que mai, necessita
d’ella per a construir un futur habitable, inclusiu i on
la desigualtat no hi tinga cabuda.
Una vegada amarrada l’embarcació al moll deVinaròs,
els Reis Mags van ser rebuts per les autoritats que els
esperaven al port. Com tots els anys, per a realitzar la
pertinent benvinguda als excelsos visitants, hi havia
les corresponents tanques que separaven el seguici
reial i les autoritats de la resta del públic. Així mateix,
dins de la zona habilitada per a eixa benvinguda i
besamans als les majestats, com tots els anys també,
hi havien uns quants xiquets i xiquetes que gaudien,
de primera mà, de la presència reial. Des que hi vaig
a rebre’ls, la presència d’aquestes xiquetes i xiquets
dins del recinte acotat per a fer l’acte protocol·lari
de l’arribada dels Reis Mags a Vinaròs sempre m’ha
desconcertat. Com no podia ser d’una altra manera,
les criatures afortunades fruïen
d’un contacte directe amb les majestats vingudes
d’Orient que la resta de xiquets i xiquetes,
amuntegats darrere les tanques, quan no allunyats
d’elles per ser ocupada les primeres files per adults
als quals m’estalviaré de qualificar, no tenien accés.
Sembla mentida que a ple segle XXI encara
estiguem amb aquestes desigualtats manifestes.
Després de preguntar qui eren les xiquetes i xiquets
afortunades, vaig constatar que eren fills i filles
de regidors, així, com suposo, familiars i amics
directes del càrrec institucional corresponent. És a
dir, ja de ben menudets, els nostres representants
institucionals eduquen en privilegis als infants
en separar-los de la resta mitjançant tanques.
Mentre unes afortunades o afortunats, gaudeixen
del contacte dels Reis Mags en primera persona,
els altres, la resta, la plebs que diríem en termes
materialistes i classistes, resta darrere unes tanques
sense poder venerar ni besar als seus estimats reis.
Des de Compromís Vinaròs volem posar de manifest
la posada en valor d’unes conductes allunyades,
pensem, d’allò que han de resseguir els actes que
tenen com a protagonistes la nostra estimada xicalla.
Des de les institucions no es poden admetre accions
que incentiven la desigualtat entre les persones.
Que, pel sol fet de ser filla de o fill de, hi haja xiquetes
i xiquetes que puguen fruir de primera mà dels Reis
d’Orient mentre la resta s’amuntega darrere una
tanca, ens sembla totalment inadmissible i impropi
d’una societat que es vullga progressista i eduque
en valors igualitaris als xiquets i xiquetes de Vinaròs.
El feudalisme, afortunadament, ha quedat enrere,
encara que gestos com aquest ens facen pensar que
cal continuar amb la lluita contra la desigualtat en
tots els àmbits socials.
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OPINIÓ
CARTA A LOS REYES (Para evitar malentendidos) MAGOS
Queridos Reyes, os escribo no para pediros, sino
para que no me traigáis en este nuevo año: una
República Bananera, ni gente que piense que
hay políticos presos, porque nosotros somos los
verdaderos presos de los políticos. No nos traigáis
más políticos: que mientan por aumentar su
vanidad o seguir engrosando su cuenta corriente
sin tener que hincar la espalda, aquel que pactaría
con el diablo para no tener que sacar su colchón
de su actual residencia, no en vano se siente el
rey y vive en un palacio: el de la Moncloa, al que
de momento no le ha importado congelar las
pensiones, esas por las que entre otros yo cotice
cuarenta y ocho años y que ahora no valdrían nada
si otros no cotizaran ahora por mí. No nos traigáis
más políticos que banalicen o nieguen que hay

una intolerable y vergonzosa violencia de género
o que no todos somos iguales, sino que depende
de nuestra condición sexual o de género. No nos
traigáis políticos de aquellos que se les llena la
boca criticando que el poder pase de padres a
hijos, no es lo mismo que pase de hermano a
hermano como en Cuba, ni a dedo como Maduro
en Venezuela, ni presuntamente como en nuestro
país, vicepresidente él y su señora esposa y amigos,
futuros ministros a dedo. ¿Al parecer solo es
cuestión del rango familiar que les interese? No
nos traigáis políticos que nos hablen de erradicar
el hambre, cuando solo se refieren a la suya. Ni
nos traigáis políticos que cobrando sueldos de
100 salarios mínimos al mes cobren aparte sobres
o sobresueldos. Ni nos traigáis políticos a los que

CAVALCADA DE REIS?
Diumenge set de la tarde, Av. País Valencià. Una
munió de gent s’aplega per tal de veure la desfilada
dels Reis Mags. És un dia d’il·lusió pels xiquets i
xiquetes, i perquè no, també per als grans. Per fer
contents als infants no calen grans preparatius
ni parafernàlies. Però les persones adultes volem
alguna cosa més.
Des de fa molts anys intento gaudir del dia, i de
la desfilada, però any rere any no me’n surto.
Les carrosses, cada vegada menys vistoses. Les
actuacions dels dansaires se salven (encara que jo
particularment sols arribo a veure-ho si ho passen
per televisió).
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el cargo les conlleve una inmunidad o privilegios,
tanto en justicia, como en comportamiento o
actuaciones. Que entiendan que no son dueños de
un cortijo, sino funcionarios que tienen que velar
y defender los intereses de TODOS los ciudadanos
de su jurisdicción, aunque no piensen o sientan
como ellos. No nos traigáis políticos que critican
que hay cloacas del estado y luego ellos las utilizan
en su beneficio y se desenvuelven divinamente
en ellas. Ni nos traigáis a políticos que crean que
la división de poderes, Estado-Justicia, no existe
para ellos manipulándola sin ninguna vergüenza y
menos aquellos quienes hacen de su forma de vida
el viejo dicho de nuestros abuelos: “Salud y pesetas
y lo demás son puñetas”. Felices fiestas y un buen
año 2020.

M.Fonellosa

Ara explico el perquè m’he decidit a fer aquest
escrit. Un carrer com el que he esmentat més
amunt, amb una amplada important és ideal per
les desfilades, com ho podem comprovar cada any
a carnaval.
La gent pels Reis s’amuntega al mig de l’asfalt,
sense ordre, deixant sols un passadís minúscul per
on passa la desfilada. Com a conseqüència d’això
sols poden veure als participants les persones que
estan allí al mig, i no tots. La resta ens conformem
sols escoltant la música, molt baixeta, i a tot estirar
veure els caps del Reis.
Vinaròs mereix una Cavalcada com cal. Cada any

Regne d´Espanya, estat fallit ? (I)
Segons la Constitució el Regne d´Espanya és
un Estat Social, Democràtic de Dret amb forma
de Monarquia Parlamentària, dotat de divisió
de poders: executiu, legislatiu i judicial. Poders
que, com ja va dir Ortega i Gasset, incloent
també a la Monarquia i a l’Església, “en este país
ninguno ha pensado jamás más que en si mismo”.
I el “Jefe del Estado” es el rei, qui no te iniciativa
pròpia en els seus actes polítics, donat que
no es responsable d´ells i sempre deuen estar
referendats per l´autoritat política competent,
la que toqui, la que hi hagi en aquell moment a
la Moncloa. Repassem el contingut dels últims
discursos reials, i vegem quina autoritat política
competent en va ser responsable, però poc
importarà quina sigui si d´aquests discursos
pràcticament només es fa palés allò tan conegut
per repetit de “nuestros valores, que constituyen
una seña de identidad de la España de nuestros

Antonio Nájar

em pregunto si tot això té solució. Qui controla
la seguretat dels espectadors i dels infants que
s’aboquen a recollir caramels?
Es podrien posar cadires en aquest carrer, per
evitar que la gent traspasse els límits?
Es podrien posar tanques per delimitar el
recorregut?
Dirigeixo aquestes línies a qui corresponga:
organitzadors, autoritats municipals i també
apel·lant al civisme dels ciutadans vinarossencs.
Per mi seria un èxit poder llevar l’interrogant del
títol en els anys que vindran .

Francisco Amat

días....” ¡ I quantes carències o referències sobre
els problemes reals !!!.
Tot i amb això crec que ens podem atrevir a
dir que aquest Regne, Monarquia, Estat, estan
apropant-se a un nivell de fallida per manca
institucional de Cultura Democràtica. I no es
d´ara, sinó que ens ve concedit gràcies a la
gènesi del injustament alabat “Règim del 78”,
que mostra una clara i intacta continuïtat dels
patrons i models de l´Estat franquista, i tot això,
que no és poc, comporta una munió d’inèrcies de
les que estem fruint.
Amb tot el que estem vivint aquests dies crec
que podem considerar que la “Dreta” i els
“Poders Fàctics” estan convençuts de que la
política desenvolupada a Espanya, amb referents
mínimament democràtics,
mostra grans
símptomes o senyals de debilitat. I que aquesta
debilitat soscava la seva capacitat sobre el destí

del país, potser allò que es deia de que el nostre
destí i el del país era “una unidad de destino en lo
universal”.
És un convenciment que els porta a manifestar
que la única solució d´aquests trets i problemes
polítics, tan negatius per al nostre Estat, no deu
de vindre de la política sinó d´un exercici de força
posat en pràctica pels poders coactius d´aquest
mateix Estat. Exercici de força amb el que la dreta
carpetovetònica apel·la a un patriotisme “sèpia i
ranci” que exclou a uns espanyols, però es recolza
en altres, els que són partidaris d’allò que es
coneix com “viva la muerte y muera la inteligencia”,
i que ha obligat a l´esquerra a transigir davant
de les extravagàncies d´un patriotisme judicial,
que actualment està sent tan recriminat per la
llei i els tribunals europeus, als que també deuen
respondre les lleis i els tribunals espanyols.
(Continuarà)
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PESCA
Andrés Albiol

Mar anticiclónico muy pesquero

Otra semana con aguas tranquilas como consecuencia de un cercano anticiclón, que dejó faenar a placer a
todas las embarcaciones de las distintas modalidades que están operativas los cuatro días hábiles. Las capturas
fueron buenas y variadas. Y las cotizaciones bajaron un tanto.
La pesca de arrastre pilló a diario mucha variedad de pescados y mariscos, como langostino, gamba, calamar,
choquito, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera, maira, pejerrei, caballa,
jurel, móllera, canana, araña, rubios, congrio, raya, pulpo blanco, pintarroja y morralla.
El cerco sigue en su anual parada biológica de dos meses.
Las artesanales barquitas trasmalleras, seis (1 de Peñíscola) con ésta calma han calado las redes cerca de la
costa, para atrapar sepia. Otra se dedicó al mabre, corba, jurela y pagel. Cuatro calaron en fondos medios
para subastar lenguado y rombo. Y una lo hizo por l’Illa para atrapar langosta, cabracho, dentón y brótola.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo, tres barcos (2 de Benicarló) desembarcaron ejemplares de 2
kg.
Y el palangrillo costero, una embarcación pescó con el arte de anzuelos dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Auxilio para el Mare Nostrum

La cuenca mediterránea además de estar muy poblada en sus riberas, de sufrir un gran esfuerzo de pesquero,
recibe anualmente a muchos millones de turistas, todo ello hace que esté súper explotado y con pocas
medidas de cara a los residuos que esta enorme población genera. España está en segunda posición en
verter plásticos en el Mediterráneo. La primera nación es Turquía. En las aguas superficiales de nuestro mar
flotan a la deriva 23.000 toneladas de materiales plastificados. Ésta contaminación llega a afectar a 134
especies de pescado, etc., siendo así el más contaminado del planeta. Recalcar que entre el 20% y el 45% de
las partículas de microplásticos de todo el mundo están en las aguas mediterráneas.

Escórpora de Loppe

O captinyós, roseta i cap-roig petit, en
castellà pez escorpión enano i rascacio del
golfo. Científicament li diuen Scorpaena
loppei. De la família d'Escorpéidos és de les
espècies més xicotetes al mesurar 20 cm.
Cos robust i aplanat pels costats. Cap gran,
ample, cuirassat d'espines i crestes òssies,
a més d'apèndixs dèrmics filiformes. Ulls
ovals xicotets en la part superior. Tentacles
supraoculars curts, amb dos xicotets sobre
els orificis anteriors del nas. Galtes blindades.
Boca ampla, protàctil. Els maxil·lars tenen
fileres de dents diminutes i fines, a més de
dentició en el vòmer i palatins. Els porus
anteriors de la mandíbula inferior estan
units en una sola obertura. Brànquies grans.
Galtes blindades d'espines. Preopercle amb
cinc puntes. Sense bufeta natatòria. Aletes; D
XII+10, A III+6, V I+5, P 16-19 i C arredonida.
Escates 30-40 en L.L. i no hi ha en la gola ni
en el pit
Color roig vi amb taques fosques jaspiades de
blanc al final. Posseïx una taca pigmentada
negra en mitat de l'aleta dorsal. La seua
coloració canvia de to segons l'hàbitat. Muda
la seua gelatinosa pell cada mes. Fresa a la
primavera. Ella deposita els ous en muntons
gelatinosos. Després les larves eclosionan
i van per lliure. Bentònic.Nada a embats
bruscos i curts. S'amaga mimetitzat amb
l'entorn. Caça a l'aguait peixos, crustacis, etc.
Preferix fons amb vegetació o rocosos fins als
200 m. Com els seus primers ràdios acerats de
la D estan connectats a glàndules verinoses
(a banda d'altres) que poden ocasionar una
demolidora picadura, el pescador ho agafa
introduint els dits en la seua boca i davall el
mentó, o per les agalles. Es captura al tremall
i palangre. Les seues blanques carns són
excel·lents per a tot tipus de guisats. De valor
comercial alt.

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2019 (II)
PEIXOS;
Escrita (Raya)
68 kg
Orá (Dorada)
239
Sard (Sargo)
40
Pagell (Breca, Pagel)
353
Peix espasa (Emperador) 2.541
Sorella (Jurel real)
3
Pagre (Pargo)
96
Déntol (Dentón)
17
Chopa (Cántara)
2
Vidrià (Mojarra)
19
_____
Total……………
3.379
MOL·LUSCOS:
Polp
roquer

(Pulpo

roquero)
10
Total Palangre i Marrajera.. 3.389
PEIXOS:
Escrita (Raya)
Besuc (Besugo)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)

138
16
5
20
81
80
11
213
972
114
10
25

Mabre (Herrera)
301
Aranya (Araña)
5
Pagell (Pagel, Breca)
286
Lluç (Pescadilla, Merluza) 163
Rap (Rape)
481
Aspet (Espetón)
3
Juriola (Rubios)
11
Moll (Salmonete)
10
Mero (Cherna)
3
Llises (Lisa, Mújol)
28
Pagre (Pargo)
7
Biso (Estornino)
2
Roncador (Roncón)
40
Rata (Miracielo)
23
Tigre (Lenguado portugués) 2
Corva (Corvallo)
4

Mamona
(Brótola
de roca)
50
Saboga (Alosa)
1
Déntol (Dentón)
22
Chopa (Cántara)
3
Reig (Corvina)
284
Vidriá (Mojarra)
12
Salpa (Salema)
74
Rom (Rémol, Rombo)
146
______
Total................................... 3.648
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)

10
125
85

Llomàntol (Bogavante)
Total.................................

21
____
245

MOL·LUSCOS:
Calamar (Calmares)
1
Sepia (Choco)
1.062
Polproquer(Pulporoquero) 984
P. blanc (P. blanco)
22
P. mesquer (P. almizclado)
6
Caragol punxent (Cañailla) 74
_____
Total…………………… 2.151
TotalTremallid’AltresArts... 6.044
21
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Guillem Segura i Carla Masip, guanyadors de la Sant Silvestre de Benicarló
Guillem Segura i Carla Masip, del Club Esportiu Vinaròs van guanyar la XLII Sant Silvestre de Benicarló, que va tindre al voltant de 800 participants.
Fotos J.Gellida
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7ºOpen de Pesca 2019

Este fin de semana el Club Náutico Vinaròs cerró la
temporada de concursos de pesca con la celebración
del 7ºOpen de Pesca de cefalópodos. El día amaneció
frío y soleado, con el mar muy en calma pero con
el agua bastante turbia lo que condicionó que la
mañana fuera una inocentada para los participantes,
ya que las capturas fueron muy pobres e incluso
hubo participantes que hicieron porra. A las 12:30
h los participantes llegaban 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 BELSUS
Jesús Espada
2,820 kg
2º AUDAZ
Gilberto Ferré
2,670 kg
3º CALATAI
J.Agustín Serrano 0,770 kg
GANADOR PIEZA MAYOR
AUDAZ
0,750 kg
Clasificación general liga 2019:
1º AUDAZ
9º CUBEÑO
2º BELSUS
10º L’ARTILLER
3º CONCHA
11º CALATAI & ROSE
4º SUMAKA
12º LLANGOSTI
5º ADELIN
13º XELAIRDA
6º SEILA
14º MERCHE
7º CALATAI
15º LO XANGUET
8º CALIFORNIA
16º ESPLAI
23
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El Reto 10K participa en el 5k de Peñíscola

El sábado tuvo lugar el 5K solidario de Peñíscola, esta vez en beneficio de Creixem Vinaròs. Varios componentes del Repte 10K Vinaros participaron en dicha
carrera consiguiendo por parte de Natacha un pódium. 2ª clasificada general y 1ª de su categoría.

El Club
Balonmano
Vinaròs presenta
dos noves
incorporacions
El Club Balonmano Vinaròs ha presentat a
Marc González com a nou entrenador del
Sènior Masculí del Club Balonmano Vinaròs
i de Mateu Castella, nou jugador.
El Club Balonmano Vinaròs aposta
en aquestes dos incorporacions per
promocionar la base, ja que ajudaran a
formar i millorar als actuals jugadors , i
també a promocionar aquest magnific
esport a la nostra ciutat.
Sort a tots dos i força el Balonmano Vinaròs!!
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Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Regidoria deiTurisme
i Comerç
Per a més informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
i cme@vinaros.es
Per a més
informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
cme@vinaros.es
Regidoria d'Educació i Esports
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TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 24 de g e n e r, 17.30h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

S A L A D’ A C T E S

Vinaròs

“O R D E S A”
de Manuel Vilas

Presenta : Jesús Rubio

E

scrit a vegades des de
l'esquinçament, i sempre
des de l'emoció, aquest
llibre és la crònica íntima
de l'Espanya de les últimes
dècades, però també una
narració sobretot allò que
ens recorda que som éssers
vulnerables, sobre la
necessitat d'aixecar-nos i
seguir endavant quan res
sembla fer-ho possible,
quan gairebé tots els llaços
que ens unien als altres
han desaparegut o els hem
trencat. I sobrevivim.

“Recordamos sólo lo que nos conviene, excepto yo, que quiero
recordarlo todo” (M.V.)

Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Regidoria deiTurisme
i Comerç
Per a més informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
i cme@vinaros.es
Per a més
informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
cme@vinaros.es
Regidoria d'Educació i Esports
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Tauler Municipal

11 de gener de 2020

Borsa de treball d'auxiliars administratius
En el Butlletí Oficial de la Provincia de Castelló núm. 3, de 7 de
gener de 2020, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria per a la
constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius.
El termini per presentar sol·licituds serà del 8 al 22 de gener de
2020.
Les bases i qualsevol altra documentació de la convocatòria la
podeu consultar a la pàgina web (www.vinaros.es) i tauler de la
seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs.

Tickets per a les
paelles de Sant
Sebastià
Els tickets per a les paelles del dia de Sant
Sebastià es vendran a la planta baixa de
l’Ajuntament del 13 al 17 de gener. El preu
és de 1 euro dos racions. La quantitat
recaptada es destinarà a finalitats socials.
També hi haurà venda de tickets els
mateix dia 20 a la plaça de l’ermita.

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
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ESQUELES

PUBLICITAT

Ya están a la venta
los calendarios
solidarios de El
cau para 2020.
Podéis comprarlo
directamente en
nuestro refugio o
bien en la tienda
Santiveri (calle
socorro-Vinaròs)

Subscriviu-vos a

El Diariet
30

964 450 085

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

Zona turística nord, 11

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

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

 VINARÒS-MADRID

CATÍ
6.30

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

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

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

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

R

1827
2005

Observaciones

Destino

 ZONA SUD

Vinaròs

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Alcalà de
Xivert

AUTOBUSOS URBANS

BenicarlóPeñíscola

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

1547

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

1642

1649

1727

1733

707
812
857
927
1052
1122
1252
1434
1527

03

10

27

38

1834
-

1812

1823

1834

1839

18

18

47

19

55

19

02

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

17
17
17
17
17
17
18
(*)Els-39diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

(HORARI ESTIU)

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

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

652

17

DIARI EXPRÉS

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA

6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h
R
700
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
RE
805
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115
R
1245
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427
20
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540
R
15
bíblic: 20 h
RE 1635
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
R
45

DIARI

10,30
17,30

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

545

R

00,30
07,00

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

538

R

DIUMENGES

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

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

Torreblanca

VALLS

Orpesa

gener

Benicàssim

17

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15

Castelló

Vinaròs Farmacia

Almassora

PITARCH

gener

Vila-real

gener

16

Borriana-Les
Alqueries

15

 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

Av. Llibertat, 9

Nules-La
Vilavella

TORREGROSA

Moncofa

gener

Xilxes

14

i 19.45.

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

c. Sant Francesc, 103

La Llosa

MATEU

Almenara

gener

Les Valls

13

 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

pl. Sant Antoni, 39

Sagunt

FERRER

Puçol

gener

El Puig

12

Zona turística nord, 11

Massalfassar

VALLS

Albuixech

gener

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.

Roca Cúper

11

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

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV
LMXJV
SD
LMXJVSD
LMXJV
SD
LMXJV
SD
LMXJV
LMXJVSD
SD
LMXJV
LMXJVSD

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

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

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

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

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

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

LMXJVSD

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

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51
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19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-
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01

05

16

17

17

-

-

-
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01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
R: Regional
2: Circula 6/12/2018.
RE: Regional Exprés

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

ACTIVITATS ST. ANTONI GENER 2020
DIA 14
19:30 h.

Inauguració Exposició Fotogràfica “PARDALS”
DE VINARÒS I VOLTANTS de MANUEL BELTRAN AYZA
Lloc: Sala Sebastià Miralles

DIA 15
18:30 h.

Lliurament Premis
XXIX CONCURS DE REDACCIÓ DE ST. ANTONI
Lloc: Sala d’actes Caixa Vinaròs

DIA 16
19:30 h.

Actuació de “Les Camaraes de Vinaròs”
Lloc: Plaça Corts Valencianes

20:00 h.

Encesa de la Foguera de St. Antoni i repartiment
de les coquetes i el moscatell
Lloc: Plaça Corts Valencianes

DIA 17

FESTIVITAT DE SANT ANTONI A L’ERMITA DE VINARÒS

9:00 h.

Barreja matinera
Repartiment de l’esmorzar-dinar
Missa en honor de St. Antoni
Processo i benedicció d’animals i posterior
repartiment de les coquetes
Plantada de carrasques
“Cremaeta” de comiat

9:30 a 12:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
15:00 h.

DIA 18
De les 10:00 h. a les 13:00 h.

IX TROBADA D’INTERCAMBI DE PLAQUES DE CAVA
I TAPS DE CORONA DE SANT ANTONI 2020
Lloc: Plaça Cardenal Tarancón

Repartiment de tickets de Sant Antoni

a la Plaça Cardenal Tarancón els dies 9,10,13,14 i 15 de gener
HORARI:
Matins de 8:30 h. a 13:30 h. / Tardes de 17:00 h. a 20:00 h.

SOCIS: 2 € / ACOMPANYANTS 3 €
Els diners recaptats es destinaran a l’obra social de Caixa Vinaròs

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19 | URBANA I: Avinguda de Barcelona, 2
URBANA SANT JORDI: Carrer de Sant Jaume, 51

