EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 3.112 · 1'50€
1 de febrer de 2020

Més de 2,6 milions
de danys pel temporal

Atípic Sant Sebastianet

La jornada es fusiona per primera vegada amb els actes ajornats per Sant Sebastià

Vinaròs es promociona a FITUR

Els reis del Carnaval 2020

1 de febrer de 2020

ACTUALITAT
Edita:
Ajuntament de Vinaròs
Directora:
Mercedes Rodríguez Cros
Consell de redacció:
Sefa Miralles (PSPV-PSOE)
Agustín Molinero (PP)
Ibai Gil (PVI)
Cecilia Pastor (Totes i tots som Vinaròs)
Paula Cerdà (Compromís)
Emmanuel Herrera (Ciudadanos)
Cap de redacció:
Xavier Flores Royo
Disseny i maquetació:
David Aguado Aixalà
Redactors i
col·laboradors:
Alfredo Gómez
Andrés Albiol Munera
Emili Fonollosa
Salvador Quinzá
Carla Escuder
Julián Zaragozá
Juan Chaler
Aparicio fotògraf
Administració
i subscripcions:
Editorial Antinea
Tel. 964 45 00 85
webmaster@editorialantinea.com
Publicitat:
A qualsevol de les agències
de publicitat o al telèfon
964 45 00 85
Impressió:
A. G. Castell Impresores S.L.
C/ Dr. Fleming, 6,
12500 Vinaròs
Dipòsit legal: CS-298-84
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 escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
2

Vinaròs demana la declaració de zona catastròfica
pels danys del temporal, valorats en quasi 2,7 milions

X.Flores

L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, va informar dimarts
que l'Ajuntament sol·licitarà per decret d'alcaldia la
declaració del municipi com a“Zona afectada greument per
una emergència de Protecció Civil” pels danys causats per
la borrasca Gloria, que ascendeixen a gairebé 2,7 milions.
Alsina, que va explicar que l'objectiu és rebre les ajudes
de les administracions de forma més directa i facilitar els
tràmits si hi ha afectats particulars, va detallar els danys
soferts després del temporal. Així, segons va assenyalar
hi ha hagut un total de 120 incidències comptabilitzades,
de les quals en matèria d'estructura urbana (paviments, i
instal·lacions com rentapeus en platges i cales, etc) el mal
ascendeix a 768.622 euros. Quant a senyalització i neteja,
l’import és de 15.000 euros; en barrancs, despreniments
en cales i acumulacions d'àrids pel temporal, accessos a
les platges i cales el capítol ascendeix a 1.661.000 euros,
i finalment en mobiliari urbà i jardineria la quantitat
en danys és de 196.622 euros. El total en desperfectes
després del pas de la borrasca és de 2.641.000 euros.
El primer regidor va confiar que arribin les ajudes
de les administracions provincial, autonòmica i
central per a recuperar el litoral del terme municipal.
Per part seva, la regidora d'Obres i Serveis, Carmen
Morellà, va explicar els danys de manera detallada. Els
desperfectes en vials i estructures urbanes pròximes al
litoral van ser especialment greus a Cala Puntal W, on
va haver-hi un desprendiments en la servitud de pas,

l'avinguda Francisco José Balada, a l’altura del pont de
Saldonar, i al carrer Donzella, on va quedar destrossat
el vial i va afectar les canalitzacions d'aigua i gas.
També va haver-hi incidències en multitud d'esculleres
de diferents cales com Salines, Roques i Pinets, i
problemes d'acumulació de sediments en barrancs
com Aiguadoliva, Saldonar, Salines i el riu Cervol, i la
destrossa dels accessos de moltes cales del municipi.
Hi ha hagut també despreniments importants com
en Cala Pineda i Cala Triador. Quant a mobiliari urbà,
les estructures de fusta de la costa sud han quedat
destrossades, la rampa d'accessibilitat del Clot ha sofert
danys i el sistema de bombament i canalitzacions dels
rentapeus del Fortí i Fora Forat haurà de ser substituït.
Les tasques de neteja s'han realitzat ja a la platja del Fortí,
Fora Forat, la costa Sud, el carrer Donzella i el barranc
Saldonar. A més va haver-hi caiguda d'arbres en diversos
punts, com el carrer Soro, la pineda de Fora Forat, la zona
de la trepitja d'atletisme, el cementiri municipal i l'ermita.
Finalment, el regidor de Transició Ecològica, Hugo
Romero, comentava que les pluges han afectat als
camins rurals, encara que amb menor intensitat. Segons
afegia gràcies a la cessió de maquinària per part de la
Diputació s'han pogut netejar tots els vials per a restablir
la circulació. Així mateix, assenyalava que durant el
temporal es van tancar les rieres i barrancs com a mesura
preventiva davant de la possibilitat de riuades.
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El president de la Generalitat, Ximo Puig, visita Vinaròs
per veure els danys de la borrasca Glòria
Anuncia una actualització del PATIVEL i el PATRICOVA per prevenir futurs temporals
L’alcalde demana una actuació integral i planificada de tota la costa de la província

E.Fonollosa/X.Flores

Dissabte 25 de gener al matí l'alcalde, Guillem
Alsina, i la resta de la corporació municipal, van
rebre a l'Ajuntament al president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, el president de la Diputació
de Castelló, José Martí i al director general de
l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
José Maria Àngel, a més diputats i senadors, tant
autonòmics com provincials. Durant la visita es
van traslladar fins a les zones més afectades per la
borrasca Glòria per veure de primera mà els efectes
del temporal, un dels més violents dels últims
anys. Recordem que les platges del Fortí i del Clot,
així com la Costa Sud i Costa Nord han sigut els
principals perjudicats per la tempesta marítima.
Alsina ha agraït el “compromís de la Generalitat i
en especial del president Puig que des del primer
minut ha mostrat el màxim suport a Vinaròs i totes
les localitats afectades pel temporal.” En aquest
sentit, també ha volgut agrair “la feina de tots els
operaris de la Brigada d'Obres i Serveis que durant
aquests dies han treballat de forma intensa per
recuperar la normalitat”.
Alsina comentava que els tècnics municipals ja han
fet una quantificació econòmica de tots els danys
que ha ocasionat el temporal i en els propers dies

es remetrà l'informe a la Generalitat per poder
rebre les ajudes corresponents.
Així mateix afegia que també s'ha demanat suport
a la Diputació de Castelló, que des del primer
moment va cedir maquinària a Vinaròs per facilitar
les tasques de neteja als operaris municipals. D'altra
banda, també ha reivindicat al Govern Central
una “actuació més integral a tota la costa, amb
inversions que siguen realment profitoses, una
petició a la que també s'ha d'afegir la Generalitat”.
Alsina va fer una crida al govern central perquè
faci “un replantejament nou de la manera d'actuar
en les nostres costes, creiem que s'ha acabat
el fer pegats i actuacions petites per a reparar
desperfectes”. “Ha de fer un replantejament més
integral i estudiar de quina manera es poden fer
inversions que siguin profitoses i no que vegem
que inversions d'un any per a un altre, al pròxim
temporal desapareixen, reclamem per tant una
actuació integral i ben plantejada en tota la costa
de Castelló”.
De la seua banda, el president Puig ha insistit que
des de les administracions es treballarà de forma
conjunta per oferir el màxim suport possible als
ajuntaments perquè reparen tots els desperfectes
que ha ocasionat la borrasca Glòria. Segons

remarcava el principal objectiu és garantir que les
ajudes arriben el més prompte possible perquè
abans de la Setmana Santa tot estiga en òptimes
condicions de cara a la temporada turística.
Actualització de plans
Puig va anunciar que el Consell actualitzarà
el PATIVEL i el PATRICOVA, entre les
mesures que s'adoptaran per a pal·liar
els danys i prevenir temporals futurs.
“Aquests dos instruments d'ordenació -va
dir- s'actualitzaran per a prendre mesures
de caràcter estructural, amb les quals saber
combatre les inundacions de manera ordenada
i ordenar el territori perquè aquests fets que
amb el canvi climàtic augmentaran, tinguin
la menors conseqüències possibles, sobretot
per a la seguretat de les persones i després
també per a l'equipament i infraestructures”.
El president també va recordar que la Generalitat
ja va iniciar divendres passat les labors d'ajudes “
i que en les pròximes setmanes els ajuntaments
“han de presentar els danys en cada municipi i la
Generalitat els donarà suport i esperem també que
el Govern d'Espanya”. “és una catàstrofe que afecta
les persones i als nostres paisatges” va comentar.
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Unides Podem presenta una PNL per declarar zona catastròfica
les poblacions afectades pel temporal
La diputada al Congrés dels
Diputats per Unides Podem, Marisa
Saavedra, va visitar dimecres les
zones afectades per la borrasca
Gloria a Vinaròs, amb els regidors
de Totes i tots som Vinaròs i altres
representants del partit. En una de
les més danyades, la zona dels Cossis
més pròxima a la mar, Saavedra
va explicar que s'ha presentat una
Proposició No de Llei (PNL) instant al
govern a declarar les zones afectades
del litoral com a zona greument
afectada per emergència de
protecció civil, per a poder acollir-se
al Reial decret del 20 de setembre del
2019 de mesures urgents per a pal·liar

danys creats per fenòmens naturals.
D'altra banda, Saavedra considera
que més enllà de les mesures urgents
per a atendre aquests danys “es
requereixen polítiques a llarg termini
planificades per a atendre el repte
del canvi climàtic”, alguna cosa que
“ja contemplava l'acord de govern i
recentment el Consell de Ministres
va fer la declaració e emergència
climàtica amb un compromís de
polítiques de futur, entre elles
la regeneració i protecció de la
costa, per a minimitzar els danys i
assegurar el futur dels nostres pobles
donant protecció al litoral i sectors
productius com el turisme”.

La Policia Local incorpora sis nous agents

Avui divendres, al saló de Plens de l'Ajuntament,
han pres possessió del seu càrrec com a funcionaris
en pràctiques sis nous agents de la Policia Local
de Vinaròs. A l'acte ha assistit l'alcalde, Guillem
Alsina, per donar la benvinguda a les noves
incorporacions.
Aquestes noves places sorgeixen després de
la finalització el passat 30 de de desembre del
concurs d'oposició fruit del procés de consolidació
i estabilització temporal per a cobrir set places, les
quals estaven inicialment cobertes per personal
interí, complint amb això el mandat de la Llei de

Coordinació de Policies Locals de la Comunitat
Valenciana, que establia al principi, com a data límit
el 31 de desembre de 2019 perquè els ajuntaments
tinguessen en les seues plantilles personal interí.
Els nous policies iniciaran a partir del pròxim
dilluns 27 de gener el 40é Curs Bàsic d'accés a la
categoria d'agent a realitzar en l'Institut Valencià
de Seguretat Pública i Emergències (*VASPE), amb
una durada de 700 hores, tenint previst acabar a la
fi del pròxim mes de juny. Una vegada superat el
curs, s'incorporaran al seu lloc de treball a la Policia
Local de Vinaròs, prenent en aquest moment

la seua plaça en propietat com a funcionari de
carrera.
L'Ajuntament de Vinaròs té previst que al llarg de
l'any 2020, segurament durant el segon semestre,
treure un nou procés selectiu d'un mínim de nou
places en propietat d'agent de Policia Local, places
que es troben ja incorporades en les ofertes d'ús
de 2018 (4) i 2019 (2), així com les que s'uniran
després de l'aprovació durant el primer semestre
de la OPE del 2020, on està prevista la incorporació
de com a mínim tres places més.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Turisme fa un balanç positiu de la seua estada a Fitur
Durant els cinc dies de la mostra s'ha presentat en exclusiva la nova pàgina web de Turisme, s'han mantingut
reunions amb diferents operadors turístics i s'ha promocionat el Carnaval

Turisme Vinaròs ha fet una valoració de la seua estada a la Fira Internacional
de Turisme de Madrid, Fitur, que s'ha celebrat del 22 al 26 de gener. Cal
destacar que es tracta de la mostra turística més important de l'Estat i
Vinaròs va estar present amb diferents accions per donar a conéixer els
principals atractius de la localitat entre els milers de visitants a la fira.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic, Marc Albella, ha
assenyalat que "han sigut uns dies de treball molt intens amb reunions
amb diferents operadors turístics i empreses relacionades amb el sector,
que s'han mostrat molt interessats en totes les opcions turístiques que pot
oferir Vinaròs". En aquest sentit, Albella insistia que participar en aquest
tipus de fires és una bona oportunitat per promocionar la ciutat entre els
professionals del sector per tal de poder crear noves experiències i paquets
turístics.
Nova pàgina web i guia turística
Una de les principals novetats ha sigut la presentació en exclusiva de la
nova pàgina web de Turisme. Des de la Regidoria s'ha apostat per renovar
l'espai per fer-ho molt més accessible i intuïtiu per als usuaris, a més de ser
visual i atractiu. El regidor Albella afegia que la pàgina també s'ha adaptat
per a tots els dispositius mòbils per facilitar la navegació des de qualsevol
terminal.
Així mateix també es va presentar la nova guia turística en format paper
amb la nova imatge de Turisme Vinaròs, en aquest cas, una impressió més
completa, que no només es mostra els encants de la ciutat, sinó que també
fa referència a alguns dels molts atractius que pot oferir el Maestrat.
El Carnaval protagonista a Fitur
Dissabte una petita delegació de les comparses Locura, Tot a Orri i Ja Hi
Som, encapçalades per la Comissió Organitzadora, va oferir un xicotet
espectacle al ritme de la música més carnavalera, mentre els visitants de la
mostra s'apropaven fins a l'estand de Castelló atrets per la festa.
Cal destacar que À Punt ha arribat a un acord amb l'Ajuntament i la Comissió
Organitzadora del Carnaval per a retransmetre en directe la Gala de les
Reines del dissabte 15 de febrer. Aquest acord també inclou la realització
de petits reportatges i connexions en directe durant la setmana prèvia per
ajudar a promocionar la festa. En els propers dies es farà una reunió als
estudis de Burjassot per acabar de concretar les accions que es faran.
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Vinaròs garantizará el “sacrificio cero” en el servicio
de recogida de animales
X. Flores

Sacrificio cero y mayor protección de los animales.
Es uno de los objetivos del Ayuntamiento de
Vinaròs para el servicio de recogida de animales,
que ha salido recientemente a licitación.
El consistorio vinarocense ha incluido en los pliegos
de condiciones una cláusula para garantizar que
la empresa adjudicataria no sacrifique ningún
animal. La cláusula 5.5 incluye de este modo que
“la adjudicataria tendrá prohibido el sacrificio
de animales de compañía excepto por motivos
de sanidad animal, de seguridad de las personas
o animales o la existencia de riesgo para la salud
pública o ambiental. También se incide en que no
se podrán sacrificar animales y los que no sean
adoptados serán alimentados y mantenidos en
vida en condiciones normales. Tampoco se podrán
sacrificar animales con enfermedades tratables
con las que el animal pueda llevar una vida digna,
previo informe de un veterinario.
El edil de Transición Ecológica, Hugo Romero,

explicó al respecto que “se trata de uno de los
acuerdos del pacto de gobierno que ha sido
una prioridad a la hora de sacar esta licitación.
Queremos garantizar el bienestar de estas
mascotas extraviadas o abandonadas “. En el
mismo pliego de condiciones, como destacó
Romero “también se refuerzan las campañas de
adopción, mentalizando en que es la medida
más sostenible y éticamente correcta desde un
punto de vista animalista a la hora de acoger a
una mascota”.
Este es un paso más de la capital del Baix Maestrat
en cuanto a los animales se refiere. Cabe recordar
que en el pasado pleno de diciembre también
se aprobaron por unanimidad dos mociones
presentadas por Compromís para la creación
de una mesa permanente de bienestar animal
y la implantación del método CES (captura,
esterilización y suelta) para controlar las colonias
de gatos del municipio.

La intención es crear un modelo de colonias
controladas de gatos en el municipio que
permita disfrutar de estos animales, garantizar
su alimentación y bienestar y su adecuada
integración a la realidad urbana. El método C.E.S,
Captura-Esterilización-Suelta implica atrapar a
todos o la mayoría de los gatos de una colonia,
esterilizarlos y devolverlos a su territorio marcados
con un corte en la oreja para identificarlos como
estériles. De este modo, entre otros aspectos, el
Ayuntamiento asumirá los gastos de esterilización
y se compromete a establecer una partida
presupuestaria para hacer frente a esta tarea y
a trabajar conjuntamente con las asociaciones
protectoras, así como a realizar campañas de
concienciación.
En la localidad hay en estos momentos 22 colonias
controladas por Proda Vinaròs, pero hay más que
no están controladas por falta de ayuda económica.

Comencen els tallers de prevenció als jocs d'atzar
La setmana passada la UPCCA ( Unitat de
Prevenció Comunitària de Conductes Addictives)
va començar a impartir el programa Ludens dirigit
als alumnes de 4rt de E.S.O. , Batxillerat i Formació
Professional Bàsica. En total participaran en els
tallers més de 300 alumnes de la nostra localitat.
El programa Ludens és una activitat informativa
que pretén aprofundir en l'ús que actualment
fan els i les joves dels Jocs d'Atzar On-line i en els
possibles problemes derivats de la seua utilització.
L'objectiu d'aquest programa és proporcionar
informació i sensibilitzar als adolescents sobre el
problema de l'addicció al joc, les característiques i
els patrons d'ús del joc d'atzar (tradicional i online)
i la incidència del joc problemàtic i l'addicció al
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joc, a més de reflexionar, mitjançant debats, sobre
l'addicció als jocs d'atzar.
La ludopatía és una malaltia que cada vegada
afecta a més persones, però sobretot, és un

problema que comença cada vegada a edats més
primerenques, per açò és de gran importància
prevenir l'addicció als jocs d'atzar des dels
centres educatius i sensibilitzar sobre aquesta
problemàtica als nostres adolescents.
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El PP lamenta que las obras prometidas después del temporal anterior
a la borrasca Gloria “siguen pendientes”
Los populares instan al bipartito “a dejar las disputas internas y centrarse en aprobar el presupuesto municipal”
Redacción

El portavoz municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, ha acusado
al equipo de gobierno de “desidia” después de
un temporal “que ha llegado sin que las ayudas e
inversiones prometidas tras el anterior temporal se
hayan materializado por parte ni de la Generalitat
Valenciana ni del gobierno de la Nación”.
Amat sumaba a esta situación “que el presupuesto
municipal sigue sin estar aprobado lo que ralentiza
todavía más una administración que ya de por sí es
lenta”. Por este motivo los populares han solicitado al
bipartito “que se deje de disputas internas y se ponga

a trabajar”.
Desde el Partido Popular se ha indicado que “el
gobierno de Alsina hace fotos de todo, pero cuando
llegan los temas importantes el trabajo está por
hacer. Es importante tener un presupuesto porque
si no se aprueba se está impidiendo que se inicien
proyectos de envergadura o que los que están
iniciados no puedan continuarse al no existir partidas
presupuestarias que les den cobertura.
Finalizaba el portavoz resaltando “la anomalía que
supone tener un gobierno municipal que en febrero
no tendrá un presupuesto en vigor”.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Cs de Vinaròs reclama el desbloqueig del polígon de Soterranyes
per a dinamitzar l'economia local
· El portaveu al Consistori, Manuel Herrera, lamenta
"la falta de lideratge comarcal que llastra les
oportunitats de la ciutat"
El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de
Vinaròs, Emmanuel Herrera, ha traslladat que "Cs ha
presentat una proposta per a desbloquejar el polígon
de Soterranyes durant aquest 2020 i contribuir així a
dinamitzar l'economia local". "Vinaròs és el municipi
amb més atur de la comarca cosa que és una molt
mala notícia per als nostres veïns que han de buscar
fóra el que no tenen a la seua casa", ha explicat l'edil.
"Aquest projecte porta enterrat molts anys, malgrat
les promeses tant dels Executius locals com del
propi President de la Generalitat, Ximo Puig, en

l'última campanya municipal", ha lamentat el
regidor, qui ha assegurat que "la falta de lideratge
polític i la mala gestió han convertit la nostra ciutat
en una ciutat sense oportunitats".
En opinió d'Herrera, "a Vinaròs li falta lideratge
comarcal perquè encara que és la capital, ens estem
quedant a la cua en molts aspectes, especialment
quant al turisme i a l'ocupació, que al final són el
motor econòmic d'un municipi". "El nul lideratge
és tal que fins i tot sent els més perjudicats pel
temporal, el President Sánchez ni es va acostar a la
nostra ciutat en la qual recordem també governa el
PSPV", ha resolt el regidor.
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Gabriel Rufián i el pare d’Oriol Junqueras presenten els seus libres a Vinaròs
E.Fonollosa

El diputat i portaveu parlamentari
d'Esquerra
Republicana
de
Catalunya (ERC) Gabriel Rufián
va participar el passat diumenge
a Vinaròs en la presentació del
seu llibre i d'altres dos entorn de
l'independentisme, en un acte
celebrat en el Auditori Municipal.
Al contrari del succeït en l'anterior
visita de Joan Tardá, no va haverhi concentració de persones
contràries a l'independentisme,
encara que com a prevenció van
estar quatre agents de la Guàrdia
Civil en l’entorn de l'Auditori.
La presentadora va destacar
l'absència
d'incidents
en
l'entrada del Auditori, al contrari
del que havia succeït el dia
abans a Crevillent i Riba-roja
de Túria, on els assistents van
tenir problemes per a sortir.
Rufián va dir abans de l'acte
que els que comparteixen
la seva ideologia en terres
valencianes són “herois”. “Hem
estat pràcticament un any fent
presentació d'aquests llibres com
el de contes d'Oriol Junqueras
i el més polític relacionat amb
els dies previs i posteriors a l'1
d'Octubre, hem anat per tota
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Catalunya, les Illes i ara a Vinaròs
acabem els dies que hem estat
al País Valencià”. “Estic a gust
en qualsevol lloc, passo molt
temps a Madrid i quan surto
fora trobem gent molt pròxima
al procés que viu Catalunya que
principalment són antifeixistes”
va afegir. Respecte a les crítiques
de Ciutadans Castelló al govern
de Vinaròs per cedir un local per a
aquest acte, deia que “és un orgull
enfadar a segons qui, nosaltres
som antifeixistes des del bressol”.
"Llibres contra la represió"
engloba als tres llibres presentats
en aquesta gira literària en la
qual també han participat el
pare d'Oriol Junqueras, Artur
Junqueras i l'escriptor i periodista
Sergi Sol, autor d'un d'ells.
Els llibres enalteixen la figura
d'Oriol Junqueras, condemnat
pel Tribunal Suprem a 13 anys
de presó per delictes de sedició
i de malversació de fons públics.
Com a inici de l'acte, va actuar
el trobador Pep Plicas. També
van participar membres de la
plataforma FREE JUNQUERAS,
que són un grup de veïns de Sant
Vicenç dels Horts i amics d'Oriol
Junqueras.
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Este somriure és un bon senyal
Les sigles SICTED signifiquen Sistema Integral de Qualitat
Turística Espanyola en Destinació.
Els establiments certificats són excel·lents i es
comprometen amb la destinació i amb els seus clients
prestant un servei de qualitat, realitzant un esforç
addicional en l’atenció al client, cuidant el detall i l’entorn
i estant disposats a millorar contínuament els seus serveis,
instal·lacions i equipaments..

María Esbec-RH Vinaròs Aura

“Recomanem l’adhesió al SICTED perquè tot són avantatges”
Actualment són 7 les empreses de Vinaròs que ja tenen el somriure SICTED en el seu negoci. Des de l’àrea de Turisme
es treballa per conscienciar i assessorar a tots els establiments per a que cada cop en siguen més. Seguim amb la ronda
d'entrevistes als representants de les empreses vinarossenques que ja l'han obtingut. Esta setmana és el torn de María Esbec,
de l'Hotel RH Vinaròs Aura.
Quin és el procediment a grants trets que heu
passat per tal d’estar distingits?
Hem tingut l'avantatge que partim de la base que
des de Hoteles RH s'ha apostat d'una manera ferma
i constant per implantar uns estàndards de qualitat
en tota la cadena d'una manera general i aplicada
al màxim d'àrees possibles, com per exemple, en
matèria mediambiental, aconseguint el distintiu ISO
de la “Huella de Carbono” que ens està permetent
implantar canvis per a aconseguir arribar a l'objectiu de
Zero Emissions, o la constant revisió de Q de Qualitat,
a més de tenir implantats registres i procediments
en els quals ens recolzem de manera constant per a
realitzar el nostre dia a dia. Per aquest motiu molts
dels procediments necessaris a implantar no ens
han suposat variacions quantioses per aconseguir la
distinció SICTED, però sí adaptar alguns dels que sí que
teníem.
Quins avantatges creus que suposa tant per a
l’empresa com per al turista o clientela el fet de
estar distingits?
Aquesta distinció suposa molts avantatges per a
l'establiment, l'empresa i els clients, donat el valor que

té quant a garantia de qualitat, que fa que siga de
confiança al cent per cent, com és l'objectiu de SICTED.
A més, els registres que facilita ens són de gran ajuda
a l'hora de portar una organització interna, que si al
principi pot ser necessària una major implicació, una
vegada es posen en marxa, aquests procediments,
aconsegueixen agilitzar el dia a dia. D'altra banda, tenir
aquest distintiu ens permet accedir al reconeixement
per part dels clients que confien en aquest distintiu, a
més d'accedir a la promoció interna que ens ofereix i a
les ajudes quant a les subvencions turístiques.
De tot el que us ha aportat el projecte SICTED
en quant a canvis i millores com a empresa, què
destacaries?
Destacaria la consolidació com a destinació turística de
la ciutat, que al cap i a la fi, és beneficiós i fonamental
per a tots els establiments que treballem dins del
sector turístic.
Esteu satisfets amb el suport prestat per la
regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic
de l’Ajuntament de Vinaròs? Penseu que hi ha una
bona coordinació?

Estem molt satisfets amb el suport prestat des de
la regidoria, no sols en la coordinació, també en les
instal·lacions tan completes, com les del Vinalab,
comptant amb equips informàtics i tecnologia
d'última generació que han prestat perquè es pogués
desenvolupar l'activitat.
Sou en este moment només set establiments
els que a Vinaròs heu obtingut el distintiu
Recomanaries als propietaris d’altres establiments
i/o empreses a adherir-se?
Som conscients que requereix temps i que, en el dia
a dia i més en establiments menuts, suposa un gran
esforç, però el recomanaríem totalment ja que en la
seva gran majoria són tot avantatges i és important
perquè quants més establiments es comprometen,
més garantia de qualitat tindrà la nostra destinació,
i això és molt beneficiós per a tots. A més, tenint en
compte que la pròpia regidoria l'ha decidit implantar i
no requereix desemborsament econòmic o desplaçarse per a obtenir-lo, són tot facilitats per apostar per
oferir experiències, productes i llocs amb una garantia
de qualitat, així que recomanem al cent per cent la
màxima implicació de tots.

Milions de turistes busquen aquest símbol. Uneix-te al nostre compromís amb la qualitat turística i trau el teu millor somriure

Què cal fer per a unir-se a este Compromís?
RH Vinaròs Aura
964 40 70 79
www.hotelrhvinarosaura.com

Vinaròs és una destinació turística SICTED de la Comunitat Valenciana, pots
sol·licitar la teua adhesió escrivint un correu a turisme@vinaros.es o si tens
algun dubte, pregunta’ns millor: 964 45 52 53
Periode d'inscripcions del 18 de gener al 2 de març. Places limitades
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El Carnaval de Vinaròs ya tiene su chapa de cava
Gracias a la iniciativa de David
Aguado, el Carnaval de Vinaròs
ya tiene su cartel anunciador
de este año convertido en
una pequeña joya artística.
El autor, gran conocedor de
las aplicaciones de diseño
informático, ya hace varios años
que baraja la idea de convertir
los,
aproximadamente,
40
años de historia de los carteles
de Carnaval en chapas de
cava. Pero ha sido este año,
y con el consentimiento de
la COC, que se ha decidido
a dar el paso no solo por su
implicación con el carnaval
vinarocense
sino
también
empujado por la gran afición
que hay en nuestra población
por
este
coleccionismo

que recientemente tuvo su
encuentro anual a raíz de la
festividad de Sant Antoni y
organizado por la Fundación
Caixa Vinaròs.
Aguado espera que esta
novedad del Carnaval de
Vinaròs se consolide y que en un
futuro se vea completada, como
ya se ha dicho, con la edición
de los carteles más antiguos.
Seguro que esta iniciativa
gustará y contará con el apoyo
de los coleccionistas locales y de
nuestras comarcas vecinas. La
chapa se puede adquirir en las
nuevas instalaciones que están
a punto de abrir en la plaza Río
Cuarto nº 1, es decir, en Quimart
Creativos.

Lucía Armela Ballesteros,
comparsera desde que
nació y fiel a la comparsa
Els Dormilons, repite por
cuarta vez como Reina,
con mucha ilusión y ,
como ella bien dice, ''con
su familia'', la Comparsa.
Ayudada por su Comparsa
disfruta de diseñar y
montar el que será un traje
con sello personal y muy
original.
Juanvi G.

Carmen Morellá, regidora de l´ Ajuntament de Vinaròs i responsable de Qualitat i directora técnica de CRDOP, amb Mikel López Iturriaga, Carxofa d´Or 2020,
junt a Paco Lluch, president de la D.O. Carxofa Benicarló. Juanvi G.
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Els reis del Carnaval 2020
La participació masculina a la gala de reines, ara també de reis, creix fins als 6 representants
X.Flores

La Gala de Reines del Carnaval de Vinaròs ha hagut
de canviar enguany la seva denominació a ‘Gala
de Reines i Reis’. I és que el carnaval 2020 tindrà
un total de 6 representants masculins, la major
participació de xics fins a la data.
Encara que en el carnaval no hi havia regles que
canviar -com si s’ha fet adaptant la normativa a la
cort d’honor de les festes- la gala solia ser gairebé
sempre íntegrament de reines. En edicions
anteriors s'havia presentat algun representant
masculí, com Iván Marzá, de la comparsa El Pilá
l’any 2008 -i va repetir el 2014- o els de Els Povals i
Els Mateixos al 2018. No obstant això, mai hi havia
hagut tants reis com en aquest 2020. Així, quatre
reis de les comparses i dos reis infantils sortiran
a donar-ho tot en aquest esdeveniment tan
esperat.
El regidor d'Interès Turístic i Promoció de la
Ciutat, Marc Albella, explica el possible motiu
d'aquest canvi. “Vinaròs és una ciutat amb
una mentalitat molt oberta des de sempre. I el
carnaval és un exemple que ho representa, amb
aquestes ganes de passar-ho bé però sempre
amb respecte. Això fa que la ciutat tingui una
base molt bona per a aquest tipus de canvis
socials que potser al principi impacten però
que després es normalitzen. El fet d'obrir la cort
d'honor de les festes de Sant Joan i Sant Pere, una
festa d'arrelament fins i tot més tradicional que el
carnaval, a la representació masculina, és un altre
exemple. Aquest 2019 hi ha hagut 4 representants
masculins i per a aquest 2020 estic segur que en
tindrem més. El terreny ja estava doncs abonat
per a una festa com el carnaval. És cert que hi ha
hagut reis anteriors del carnaval, però ha estat en
casos puntuals, i és possible que el fet que haver
fet el pas d'obrir la cort d'honor de les festes a la
representació masculina, hagi obert el pas també
a la gala de reines del carnaval”, explica Albella.

A la comparsa Locura hi ha aquest any ple de
representació masculina en la gala de reines i reis.
Cristian Masip serà el seu rei en la gala de majors i
Àlex Castejón farà el mateix en la gala infantil. En
aquest cas ha estat la pròpia comparsa la que ha
decidit que en aquest 15è aniversari de l’entitat
siguin dos nois els que surtin a la gala. Cristian
considera que el fet que cada vegada hi hagi més
representants masculins que s'atreveixin a sortir
en aquest esdeveniment és una conseqüència
lògica. “Qualsevol canvi costa al principi, però
quan veiem que és un pas més per a aconseguir
la igualtat tots acabem participant de la festa per
igual”, assenyala. El vestit que portarà no precisa
moltes hores de dedicació, ja que la comparsa
Locura es caracteritza per portar tots els seus
membres el mateix vestit, que sol ser còmode
per a realitzar les espectaculars coreografies
que distingeixen a aquesta entitat. Quant a
la gala, confia a “fer gaudir als meus amics,
família, i sobretot a la meva comparsa”.
També la comparsa Esmuvi tindrà doble
representació masculina en la gala, amb
Querton Asley i Martín Jiménez. Querton Asley
és de Colòmbia, i amb tan sols tres anys residint
a Vinaròs -en porta 10 a Espanya- representarà
a la comparsa Esmuvi. Quan li ho van proposar,
assegura que no ho va dubtar. Per a Querton,
el fet que hagi crescut la representació
masculina en la gala “crec que és pel fet que
afortunadament la societat avança cap a la
igualtat en totes les activitats, sense necessitat
d'haver de fer una divisió de gènere, sexe, raça o
nacionalitat, i personalment ho considero molt
positiu”. Quant al vestit que portarà, ens avança
que en Esmuvi “tenim una afinitat latent amb
la cultura afrobrasilera, i per aquest motiu cada
any les reines i reis de la comparsa representen
els orishas, que són la representació religiosa

africana, i els nostres vestits sempre fan al·lusió
als colors de cada deïtat”.
Querton espera de la gal·la “poder aportar una
mica d'alegria”. Per a ell, el carnaval de Vinaròs
“roda per si sol, ja té un reconeixement guanyat
i per això no espero més que poder divertir al
públic”.
Xavi Fibla, per part seva, serà el rei de la
comparsa Fot-li Canya. És de la veïna localitat
d'Alcanar i assegura que sortir en la gala era
un dels seus somnis per complir. “El carnaval
és una cosa que he viscut des de menut, i em
vaig presentar per a poder representar a la
meva comparsa i vaig sortir escollit”, explica.
El seu vestit, la seva “fantasia”, dissenyada per
ell mateix i la col·laboració de Rubén Querol i
Marc Méndez, serà “una creació inspirada en el
Delta de l’Ebre, un paradís únic”, i portarà per
nom “Arena blanca”. Fibla creu que el fet que
cada vegada hi hagi més nois que s'atreveixin a
sortir a la gala és pel fet que “les coses canvien
i penso que té el mateix dret a ser representant
d'una comparsa un noi que una noia”. De la gala,
espera que sigui “un acte molt emocionant on
poder representar a la meva comparsa com cal”.
José Jiménez és rei de la comparsa La
Morterada, i considera que és normal que hi
hagi cada vegada més reis de les comparses.
“Ha d'haver-hi de tot, els nois també han de
poder ser-ho, i jo agraeixo molt que m'hagin
donat aquesta oportunitat, perquè és la meva
gran il·lusió”, explica. Quant al seu vestit, va
començar a realitzar-lo abans de l'estiu i “serà
senzill, però preciós”. A la gala, espera “passarho bé, gaudir-ho des de dins i no posar-me
nerviós, ja que fins ara l'he gaudit com a
espectador”.
La Gran Gala de les Reines i Reis del Carnaval
de Vinaròs se celebrarà el dissabte 15 de febrer
a les 19 hores.
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Repartiendo paellas en Sant Sebastianet, con la visita de
Toni Cantó. E.H.

L’alcalde de Vinaròs, a la nit de Gala de la Festa de la Carxofa. Carxofa d´Or 2020
a Mikel López Iturriaga i Mari Carmen Arín, Homenatge a la Dona Llauradora
2020. Juanvi G.
A la festa de la Carxofa de Benicarló. E.H.

Inauguración del Cheer's

Amigos y conocidos se reencontraron en la
reinauguración del nuevo Cheer’s. Fotos: P.Batalla y A.Albiol
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Sant Sebastianet
L’Ajuntament i l’església celebren a l’ermita els actes ajornats de Sant Sebastià

X.Flores/Fotos Aparicio/X.Flores
Vinaròs va celebrar diumenge per primera
vegada de manera conjunta la festa del seu patró
Sant Sebastià, i els actes de "Sant Sebastianet".
Una inèdita coincidència que va ser deguda a
la suspensió parcial de les activitats del dia 20
de gener, dia de Sant Sebastià, a causa de mal
temps. Així, diumenge al migdia a l'ermita es va
celebrar la missa en honor al sant, i tot seguit
es va procedir a la benedicció de l'arròs a càrrec
de mossèn Emili Vinaixa i al seu repartiment per
part d'autoritats municipals i col·laboradors.
L'arròs va ser cuinat pels membres de la Brigada
Municipal. Es van vendre més de 2.900 tiquets al
preu d'un euro per a dues racions i la recaptació
es destinarà a finalitats socials. El bon dia va

regnar en aquesta jornada, tot i que com és normal per l'ajornament d'aquests
actes, hi va haver menys gent que un dia de Sant Sebastià d'anteriors edicions; la
gent va pujar per recollir la seva ració de paella i alguns també van rostir carn als
torradors habilitats. No va faltar la cort d’honor de les festes.
A la tarda, "Sant Sebastianet" es va celebrar amb l'habitual missa a la parròquia de
l'Assumpció a partir de les 18 hores, després de la qual es va sortir en processó amb
la imatge del sant, la banda de música de L'Aliança i autoritats, fins al mar.
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Oda a San Sebastián
Recitada junto al mar el dia 26 de enero por el niño Adam Altabas y compuesta por Mª Carmen Gómez Sanjuán
Sant Sebastià Sant Patró,
Amb la claror de l’espai infinit,
Sota la llum diàfana del cel,
I el suau titil·lar de tants d’estels,
plens d’il·lusió, t´oferim aquest pregó.

La teua veu ressonarà per sempre ,
el teu amor ens dona fortalesa,
amb tu la fe, ens ompli d’esperança,
i el valor davant dels sacrifici,
és un puntal per mantindre la feblesa.

És Vinaròs, un poble que t’estima,
eres per tots la força de la sàvia,
la nostra gent, amb tu posa la mirada,
i a l’Ermita per tots tant venerada
depositen els devots una plegaria .

Pot ser que al llarg d'aquesta vida
ens oblidem del teu missatge,
però al fons de cada cor ens nida,
sota la boira de l' hivern que arriba,
el teu amor per Crist i el teu coratge.

Morir lluitant, és una gesta.
Morir per Crist és immolar-se.
I amb la sang dels primers màrtirs vessada,
com la pedra angular i ben tallada,
neix a la llum una incipient Església.

A cada cop, la rella dels dies
enfonsa al cor, el solc del teu amor,
i si a voltes els passos ens vacil·len
acudim al resguard del teu refugi
com ocells, a les carícies del sol.
Què més podem dir-te, esta nit freda.

Que no t’ oblidem, que no ens oblides,
que t’ estimem amb el cor i que ens estimes.
I que als camins, per aquesta terra,
sigues sempre un fanal que ens il·lumina.
Als teus peus posem a tot el poble ,
sobre tot als dolents i a la gent gran.
Als que els falta el treball i als que treballen, a tots
els menuts i als joves ,
als natius i als emigrants.
Ressona al cel, màgica nit
el rumor de les ones, llepant l’arena.
Es reflexa a la mar, un fil d’argent
com si fos lluna plena .
I tots plegats, esclatem en un crit ....
Viva Sant Sebastià!
Viva Sant Sebastià!
		
Viva Sant Sebastià!
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TIPS PARA PERDER PESO
(III)
En el artículo de hoy sobre
perder peso vamos a hablar
sobre una sensación muy típica
durante la pérdida de peso.
Partimos siempre de la base de
que para haber una pérdida de
peso tiene que haber un déficit calórico. Pero eso no
significa que se tenga que pasar hambre.
De hecho, para el objetivo final es muy
contraproducente. Tenemos la creencia de que para
perder peso tenemos que pasar mucho hambre
porque siempre se han impuesto las dietas muy
estrictas. A corto plazo tienen resultados positivos
porque en seguida se ve una pérdida de peso, y
eso motiva. Pero es un espejismo, ya que pérdidas
muy rápidas de peso pueden ser debidas a una
deshidratación y no a una pérdida de grasa. Por lo
que igual que se va muy rápido vuelve muy rápido.
Por lo que sube nuestra frustración.
Pasar hambre es pasarlo mal y se puede acabar
teniendo una relación tóxica con la comida. Estás
todo el día pensando en comida, llega la hora de
comer y tampoco se calma la saciedad. Se genera
una frustración muy grande que, en la mayoría de
los casos, acaba provocando atracones. Y la culpa se
multiplica. Al final, das por perdido el objetivo y lo
acabas abandonando.
La frustración aumenta exponencialmente. Por lo
que no, no es bueno pasar hambre cuando se busca
una pérdida de grasa.
Es importante saber diferenciar entre hambre real
(la fisiológica) y hambre emocional. La primera va
apareciendo de manera gradual a medida que el
tiempo de la última comida aumenta. Sin embargo
el hambre emocional aparece de repente. El hambre
fisiológico desaparece una vez que hemos comido
lo suficiente. A esto nos referíamos anteriormente,
solemos restringir demasiado lo que comemos
y no nos acabamos de saciar. Nos tenemos que
plantear si lo que estamos comiendo es suficiente.
Sin embargo, el hambre emocional dura a pesar de
haber comido lo que toca. Hablando de saciedad,
aunque parezca una tontería es importante la
rapidez en la que se come. Al comer generamos
una serie de mensajes, que a través de hormonas
llegan al cerebro para decirle que estamos saciados.
En resumidas cuentas, el mensaje tarda en llegar al
cerebro unos 20 minutos. Si comemos demasiado
rápido no le damos tiempo al mensaje a llegar por
lo que probablemente comeremos más de lo que
sería suficiente. Por lo tanto, si comemos de manera
adecuada y lentamente y aun así continuamos
teniendo esa mala sensación probablemente sea
hambre emocional.
Otra pista para saber si qué tipo de hambre sentimos
es la apetencia que tenemos a los alimentos. Si
puedo saciarme con cualquier alimento o si tengo
un antojo por un alimento o un tipo de alimento. Si
nos ocurre la segunda opción probablemente nos
encontramos frente a hambre de tipo emocional.
Por lo que podéis comprobar entran muchos más
factores dentro de la pérdida de peso que iremos
desengranando estas semanas.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Ressenya literària
Tertúlia Literària Àgora
“ORDESA” de Manuel Vilas

Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962) es poeta
y narrador. Casado con la escritora Ana Merino.
Perteneció a lo que se conoció por la generación
Nocilla o más corrientemente Afterpop
(corriente literaria formada por un conjunto
de escritores españoles nacidos entre 1960 y
1976).

Entre sus libros de poesía destacan El
cielo (2000), o Resurrección (XV Premio Jaime
Gil de Biedma, 2005).
Su poesía completa se publicó en 2010 con el
título de Amor.
Es autor de las novelas como España ( 2008
), que fue elegida por la revista Quimera como
una de las diez novelas más importantes en
español de la primera década del siglo XXI,
Aire nuestro, Los inmortales, El luminoso
regalo, Ordesa y su última novela, Alegría,
finalista al premio planeta 2019.
La obra que nos ocupa , Ordesa , es un libro
autobiográfico, la literatura del yo, como han
hecho otros autores como Luis Landero (El
balcón en invierno), Juan José Millás (El
mundo) o Fernando Aramburu (Autobiografía
sin mí).
El propio autor dice: “…son novelas sobre
la vida. Intenta reflejar mi vida y en mi
vida no hay planteamiento, nudo ni
deselance. Cualquier vida de cualquier ser
humano es una novela: nos ocurren cosas
aparentemente normales pero que quizá no
lo son tanto.” “Ordesa era el duelo y la pérdida
de los padres y Alegría es otro momento
biográfico. Sigo con la novela autobiográfica,
pero aplicada a otros temas. Son novelas
parientes pero independientes, era una de
mis obsesiones. Y para entender Alegría no es
obligatorio haber leído Ordesa.”
Declaraciones suyas nos dan pistas para
entender sus textos : "La felicidad es una
especie de obligación social. La alegría es
más real, más palpable y más humilde." "No
creo en el éxito: tengo 57 años y sigo con los
mismos miedos. Hay que ser un cretino para
creerse eso del éxito"

¿Qué es Ordesa? Un lugar de recuerdos de la
infancia. Obra que narra el desmoronamiento
de su vida. Comenzó a escribir Ordesa unos
cuantos días después de la muerte de su
madre, en mayo de 2014. Se divorció en las
mismas fecha. Desde la primavera del 2013
hasta junio de 2014 el alcohol pasó a gobernar
su vida. Dejó de beber el 9 de junio de 2014.
"Todo cuanto me pasaba engrosaba las
páginas de Ordesa. Quería un libro sobre la
verdad, un libro que dijera la verdad." Corrige
la última versión en Iowa City, en agosto de
2017. “En Ordesa fui bastante ingenuo y metí
la realidad a la brava. me he dado cuenta de
que no hacía falta ser tan veraz.”
El libro es un cúmulo de pensamientos e ideas,
a veces contradictorios, que expone tal cual
le van saliendo, casi como vómitos de resaca
(el mismo dice que es un narrador caótico,
miedoso…), donde no es difícil reconocer y
reconocerse en la España de la época a la que
hace referencia el texto..
El amor desmedido hacia sus padres, las no
creencias de éstos, la memoria, el fracaso, los
silencios de la guerra, los abusos sexuales,
los problemas con el alcohol, el sistema
educativo, sus opiniones sobre la monarquía
o la compasión por los matrimonios… son
temas, casi todos, por los que pasa de puntillas,
con mucha vaguedad en 157 capítulos que
desordena a mi parecer con cierta maestría y
grandiosidad de cinismo.
Tertulia interesante la que tuvo lugar el
viernes 24 de enero como no podía ser de otra
manera y en la que en 2 horas largas y una vez
más los veintiséis lectores participantes nos
regalamos las veintiséis maneras de leer y
entender un libro.
Todo un placer.
Jesús Rubio (Tetúlia Literària Àgora)
TERTÚLIA
LITERÀRIA
ÀGORA
Propera Cita : DIVENDRES 14 FEBRER
, 17h30’
SALA D’ACTES BIBLIOTECA
MUNICIPAL VINARÒS
“ Canto jo i la muntanuya balla ” d’Irene Sola
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XXIX CONCURS DE REDACCIÓ DE SANT ANTONI 3ER PREMI
Organitzat per Fundació Caixa Vinaròs
TEMA: EL MERCAT DE VINARÒS
El Mercat de Vinaròs es troba a la plaça de Sant Agustí,
molt prop del passeig marítim i al costat de l’auditori.
La part de fora és gran i àmplia amb quatre portes,
algunes d’aquestes amb rampes per als discapacitats.
Té moltes columnes i està pintat dels colors blanc i
blau. A la part de dalt, que té una forma triangular,
està escrit “MERCAT” amb lletres grans i blaves i a la
punta del tot està l’escut de Vinaròs. Al Nadal aquesta
part superior la decoren molt bonica amb llums.
El Mercat té una altra entrada que antigament era per
on entrevén els nous productes; avui dia ho fan per les
dos entrades. Aquesta altra entrada té dos llocs pels
quals s’hi pot accedir: el carrer Santa Rita o el passeig
marítim. Per aquestes portes s’arriba a una placeta amb
bancs. A l’entrar per ací trobem unes taules i cadires
per asseure’ns i prendre alguna cosa, si continuem
trobem les peixateries i un bar. Antigament aquesta
part del Mercat no existia, el Mercat era només fins
on ara estan les verduleries. Aquesta segona part es
va fer al reformar el Mercat ja que és molt vell, aquest
any compleix 90 anys. En aquesta part del darrere de
vegades es fan exposicions, per exemple, al carnaval
s’exposen tratges o també estan els nanos.
A l’entrar per la porta principal hi ha una floristeria amb
moltes flors precioses i al girar cap al centre trobem
els gegants de Vinaròs: el rei, la reina, el tio Boris i la
tia Cavaller que mostren coses típiques de la vida
tradicional a Vinaròs. Si continuem, hi ha dos carrers; a

esquerra i a dreta hi ha les xarcuteries i carnisseries, a
la part esquerra també hi ha una panaderia i a la de la
dreta, una tenda de salaons, una de llegums i un bar.
Al centre hi ha fruiteries i verduleries.
Per tot el Mercat i al final del tot hi ha diverses
atraccions per a xiquets menuts.
L’única tenda de tot el Mercat on no has de pagar
és una petita biblioteca on tu pots deixar un llibre i
endur-te’n un altre. També hi ha diaris i les revistes
del poble: el Diariet i el 7 dies. És una molt bona
iniciativa perquè a part de reutilitzar paper i, per tant,
no haver de tallar tants d’arbres, si algú no té molts
bons recursos i no es pot permetre pagar llibres amb
aquesta biblioteca no cal.
Per tot el Mercat hi ha bancs, tauletes i papereres amb
separadors per a orgànic, paper i plàstic. Fa no molt de
temps tots els forats donaven a la mateixa bossa, per
tant, no es reciclava però ara ha canviat i així podem
ser respectuosos amb el medi.
Al Mercat tots els venedors, són locals que es guanyen
la vida d’això, per tant, tots els seus productes són
molt més frescos i naturals pel que hem de donar
suport a aquestes persones que ens venen productes
de qualitat i més naturals.
JÚLIA ESPARDUCER MARTÍNEZ
IES JOSÉ VILAPLANA
2on d'ESO

El Grup de Debat i Recerca Tràngol presenta
'Pantallas vinarocenses. El apogeo del cine mudo', de Santiago Roig Mafé
El passat dijous dia 23 de gener
Santiago Roig va presentar a
la Fundació Caixa Vinaròs la
seua
conferència
“Pantallas
vinarocenses. El apogeo del cine
mudo.”, una conferència amb la
que Santiago va fer un recorregut
per la història del cinema mut a
Vinaròs, un recorregut que ja va
començar amb la conferència de
l’any passat titulada “Pantallas
vinarocenses, 1906-1923”.
Santiago va explicar com arran de
les tecnologies de principis del
segle XX el cine va esdevenir una
atracció de masses, provocant un
gran impacte a nivell mundial.
A Vinaròs es vivia una situació
de crisi econòmica i el nivell

d’analfabetisme era molt alt,
motiu pel que el cinema va
esdevenir un punt de trobada
de totes les classes socials. El
motiu d’aquest fet rau en que
les pel·lícules mudes tenien una
trama entenedora per a tota la
població per mitjà dels diàlegs
escrits que els que sabien llegir ho
feien en veu alta. A Vinaròs es va
arribar a projectar una pel·lícula
diària en els dos cinemes de la
ciutat.
Tot i lamentar el fet d’haver-se
perdut exemplars de premsa
antiga relacionada amb el cinema,
Santiago Roig va oferir imatges i
documentació molt interessant
per contrastar la seua recerca.
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Las voces del Poeta
Redacción

"Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma",
la propuesta de la compañía valenciana
rodonorsinvictes, marca el renacimiento del poeta
de Barcelona, demasiado tiempo olvidado. 2020
es el año que recuerda el treinta aniversario de
su muerte como fue 2019 el de su nacimiento
y da la impresión que nunca nació ni murió
alguien tan esencial para nuestras vidas.
En la obra, de la que pude disfrutar en la
función del domingo pasado, se nos revela
un hombre fuerte y frágil al mismo tiempo,
calavera y ilustre ilustrado, irónico, sensible y
insensible a la par. En un entorno casi mágico creo que el frío en la sala no era premeditado-,
se cuestiona con equidad y con sinceridad
su relación con el sentimiento del amor, la
"innoble servidumbre de amarse a sí mismo".
Fulgor y muerte, que diría Pablo Neruda,
de Jaime Gil de Biedma. Luz en la explosión
poética, sombra y tinieblas en la caída, siempre
la búsqueda de uno mismo.
Desde los personajes, las personas del Verbo,
los diferentes Yo que danzan en esta obra, y

que con sensibilidad y maestría ponen voz
Olga Suárez y Lluís Batalla, desconocidos por
mí hasta ahora, lo confieso, y gratamente
descubiertos, hasta el contenido de su prosa
y poesía, todo es tan hermoso como divertido
en "Después de la muerte de Jaime Gil de
Biedma", sin ningún patetismo pero con
mucha emoción y esperanza. Quisiera destacar
dos momentos: la deliciosa interpretación de
"Pandémica y Celeste" ,y el momento final de la

obra por desgarrador, por poético, donde el actor
ja no es el poeta, deja de ser actor y es uno más,
y nos recuerda que envejecer, morir es el único
argumento de la obra, de la vida. Un hermosísimo
espectáculo porque la poesía es espectáculo, el
más grande sin duda cuando te sacude en lo más
hondo. ¿Los actores? A la altura del poeta, dicho
en otras palabras, dando y poniendo voz al poeta.
Desde ahora tendremos sus voces cuando leamos
a Jaime Gil de Biedma. Recomendado.

Es pretenia atacar la Sénia però es va calcular malament i va ser Rossell la població víctima. Això i moltes coses més es pot veure a l'exposició "Bombardeo
equivocado, objetivo alcanzado, Rossell, 1938" a l'Espai d'Art de la plaça Cardenal Tarancón, darrere de Caixa Vinaròs. E.F.

El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el proper dia 13 de febrer a la
Fundació Caixa Vinaròs una conferència a càrrec de Montse Cateura Solans. La
conferència, titulada “Art i canvis socials (1980-1970)” tracta sobre els canvis
socials que van patir els artistes en la Revolució Industrial i Revolució Francesa,
uns canvis dels quals ells mateixos en van ser aliens.
Montse Cateura i Solans és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de
Barcelona amb especialitat en cinema i un Màster en Didàctica de la Història
de l’Art. Ha format part de diverses associacions culturals i centres d’estudis
en diversos punts de Catalunya. Actualment presenta un programa de ràdio
sobre cinema a LaCala Ràdio i treballa en treballa a l’Escola de Capacitació
Nauticopesquera de Catatlunya.
L’objectiu de la conferència és mostrar el canvi dels artistes al llarg de la Revolució
Industrial i la Revolució Francesa, una època en la que el pintor comença a
prendre consciència del seu treball, després d’haver passat una llarga etapa
sent un artesà al servei de les elits. Les migracions del camp a la ciutat, l'aparició
de la fotografia, les dues guerres mundials, el consumisme, etc. són elements
fonamentals per entendre la història de l’art d'aquest període. L'artista ha deixat
de ser algú que reprodueix el que veu en una tela per convertir-se en algú que
expressa el que sent en una tela de manera colpidora, fins i tot agressiva.
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Lectures dramatitzades i ruta literària per València

L’alumnat de segon de batxillerat de l’IES J.
Vilaplana, el 17 de gener, es va desplaçar a València
per gaudir d’un espectacle i una ruta que els
permeteren acostar-se a la literatura del segle XX
des d’una altra perspectiva.
Al Centre Octubre, de la mà de Francesc Anyó,
acompanyat del músic Enric Giralt, van assistir a
una interpretació de textos de Mercè Rodoreda,
Joan Fuster, Rodolf Sirera i Vicent Andrés Estellés.
L’alumnat, que prèviament havia treballat a
l’aula aquests autors i autora, va coincidir que

l’espectacle els va permetre apreciar certs aspectes
dels textos que, llegits de manera individual,
els havien passat més desapercebuts. Així, van
connectar de manera especial amb els sentiments
més íntims de Natàlia (Colometa) a La plaça del
Diamant i van apropar-se a la intel·ligent ironia de
Fuster i a l’habilitat dramàtica de Sirera. Els poemes
d’Estellés, intercalats entre les diferents lectures,
van merèixer un punt i a part tant per la varietat
temàtica com per la riquesa de matisos.
Acabat l’espectacle, van començar la ruta Estellés.

Francesc Anyó els va acompanyar per llocs
emblemàtics de la ciutat que tenen relació amb els
poemes de l’escriptor de Burjassot i en va recitar
una bona mostra. En aquesta ruta, l’alumnat també
hi va participar afegint-se a la lectura d’alguns
poemes.
La jornada va ser, en definitiva, ben completa; tant
a nivell curricular, pels coneixements adquirits,
com a nivell personal, per haver compartit
moments de lleure amb companyes, companys i
professorat.

Santiago Roig parlà a la
Casa Membrillera de la
Fundació Caixa Vinaròs de
"pantallas vinarocenses y el
apogeo del cine mudo". Va
ser organitzada pel grup de
debat i recerca Tràngol. E.F.

No empieces una dieta
queNo
terminará
día,
empiecesalgún
una dieta
comienza
un estilo
de día,
vida
que terminará
algún
comienza
estilo
de vida
que dureunpara
siempre.
que dure para siempre.
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Setmana farcida de reunions,
trobades, visites... un no parar.

Vinaròs ya no es capital

¿Vinaròs, capitaleja?

Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Per Juan A Blanchadell

Pasó el temporal Gloria,
dejó la costa vinarocense
desprendimientos,
www.ppvinaros.es con
desaparición de carreteras
y destrozos masivos, pero a pesar de eso el
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se
acercó a Vinaròs después de su visita a Peñíscola
y Benicarló. Con Alsina y el PSPV-PSOE nuestra
ciudad ya no es capital.
Después de este desprecio a los vinarocenses es
el momento de recordar el nulo peso político de
los socialistas vinarocenses. Nada más comenzar
la legislatura los socialistas de la comarca eligieron
a un concejal vinarocense, Fernando Juan, como
diputado provincial pero la alcaldesa de Benicarló
se plantó, dijo que nanay y hoy quien ocupa el sitio
en la Diputación es Xaro Miralles.
En las redes sociales de propaganda del
Ayuntamiento de Vinaròs se ha publicado una
imagen de Alsina saludando a Pedro Sánchez
escondiendo que está realizada en Benicarló y
recortando a la líder de Som Vinaròs, Anna Fibla,
que estaba a su lado pero que curiosamente y
después de la crisis no resuelta entre los socios
vuelve a no aparecer en la foto.
La costa de Vinaròs necesita de inversiones y
soluciones. Después de la gota fría de 2018 oímos
el mismo discurso que ahora por parte del PSPVPSOE y Som Vinaròs. Ya decía Alsina en octubre de
2018 que era urgente invertir en la protección
de la costa, en aportar arena, en limpiar cauces
y barrancos, etc. pero han pasado 15 meses y
ni el gobierno socialista de la Generalitat ni el
gobierno socialista del aficionado a los vuelos
en helicóptero, Pedro Sánchez, han invertido ni
un euro en Vinaròs.
Ha llegado el momento de decir basta ya y para eso
los concejales del Partido Popular nos ponemos a
disposición del equipo de gobierno para reclamar
y exigir allá donde convenga y ante quien sea
menester las inversiones tantas veces prometidas
y nunca realizadas.
Estaremos junto al gobierno local siempre
que los socialistas antepongan el interés de
Vinaròs a los de su partido. No es posible seguir
tapando la desidia de un gobierno que nos vuelve
a prometer aquello que tendría que estar realizado
porque ya nos lo prometieron.
La costa norte y la costa sur necesitan de
inversiones para que no se vuelvan a poner en
peligro vidas humanas o infraestructuras básicas.
Ya no es tiempo de palabras ni de promesas, se
necesita un gobierno local con claridad de ideas y
peso político para situar las necesidades de Vinaròs
por delante.

El peso específico de un
alcalde se mide por las
adhesiones de autoridades
que atrae. La semana pasada dos autoridades de
alto rango vinieron al Baix Maestrat para comprobar
los daños que el temporal Gloria causó; el
presidente de España visitó Peñíscola y Benicarló
y el president de la Generalitat estuvo en Vinaròs.
En el Baix Maestrat ciertamente son Peñíscola y sus
ciudadanos quienes mayores daños han sufrido,
pero Vinaròs le va a la zaga.
Con más de 10 Km de costa, de la cual solo hay 1
Km de suelo rústico, Vinaròs supera con mucho los
5,8 Km de costa de Benicarló de los cuales la mitad
es aún suelo rústico. Costas invierte en proteger
costa urbana, no rústica. Simplemente por esto
tenemos bastante más que exigir que nuestro
vecino.
La regresión de nuestra costa norte y sur se ha
venido acelerando durante estos últimos años;
afecta principalmente a suelo urbano y, por la
extensión y la tipología de nuestro suelo costero, la
atención de Pedro Sánchez, de quien dependen
las costas, debería de ser mucho mayor de la que
ha sido, más aún cuando el temporal ha afectado,
además de a nuestra extensa costa urbana, a los
paseos norte y sur y al mayor de los cuatro puertos
del Baix Maestrat.
Las desaparecidas plataformas de madera
de las playas de la costa sur, luego de aguantar
allí quince años, con el paseo de la milla del
colesterol socavado en muchos puntos en donde
las escolleras de protección se han caído, con
muchas de las escaleras de acceso a las calas de
la costa norte arrancadas, pero sobre todo, para
exigirle el comienzo urgente de la construcción de
los nuevos espigones del paseo, aquí hay razones
más que suficientes para que el alcalde reclamara
la presencia de Pedro Sánchez en Vinaròs. Estoy
decepcionado de que ni tan siquiera pasara al estilo
de Bienvenido Mister Marshall y mucho me temo
que los nuevos espigones seguirán aparcados.
Los viejos espigones, con algún daño más que
evidente, han vuelto a salvar el paseo marítimo
una vez más; sí esos viejos espigones, pero también
el buen trabajo con que se construyó el paseo
marítimo en nuestra etapa de gobierno. ¿Recuerdan
la polémica del PP por el extra-costo del muro de
contención del primer tramo del paseo marítimo
cuando el alcalde Balada comenzó la primera fase
al final de su mandato? Un muro profundamente
enterrado que hubo que construir porque el que
había del paseo viejo no ahondaba lo suficiente.
Pues bien, gracias a este nuevo muro pantalla no
hemos tenido que lamentar la destrucción del nuevo
paseo socavado por las olas, tal cual ha ocurrido
en otros muchos paseos de la costa mediterránea.
Nuestra valiente apuesta mereció la pena.
Unos viejos espigones, que vuelvo a decir, que no
deben desmantelarse cuando se construyan
los nuevos, es más, el espigón sumergido en
la escollera del muelle hay que levantarlo por
encima del agua para que rompa mucho más la ola
que la escollera del puerto amplifica y canaliza hacia
el arranque del paseo.
Alcalde, por favor, póngase las pilas y engorde un
poco ganando más peso específico entre los
suyos. Vinaròs lo necesita y le necesita.

Com diu el títol de l’article,
els mòbils van treure fum des
del minut 0. L’alcalde, Guillem
Alsina, va rebre la telefonada
del president Ximo Puig
interessant-se per la situació el mateix dilluns de
Sant Sebastià, i la roda va començar a moure’s.
En primer lloc, amb la visita de la consellera
Gabriela Bravo, diferents diputats de la Diputació,
responsables de protecció civil, bombers, tècnics
de la Diputació i de la Generalitat, i que va culminar
dissabte amb la visita del president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, per a parlar i veure “in situ”
les destrosses del temporal. Va estar acompanyat
pel president de la Diputació de Castelló, José
Martí, pel director general de l’Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències, José María
Angel, entre d’altres autoritats i tècnics. I van vore
i escoltar les explicacions i reclamacions de boca
del propi alcalde de Vinaròs, a la zona dels Cossis,
on ha deixat d’existir la carretera, a la zona del
Saldonar, on es va produir l’esvoranc que va posar
en perill la vida de l’operari d’un tractor que es va
enfonsar, i a diferents parts dels penya-segats que
han quedat malmesos i on s’observen esquerdes
noves o més grans.
Després, l’alcalde de Vinaròs va saludar al president
del govern d’España, Pedro Sánchez, a la platja de
la Mar Xica de Benicarló, on aprofitant la visita de
membres del Congrés i del Senat, vam reivindicar
la necessitat de realitzar plans d’actuació a les
costes mediterrànies. Com tothom ha pogut
apreciar en moltíssimes imatges, no només
Vinaròs ha estat afectat, més ben bé tota la costa
des de Girona fins a Alacant i les Illes Balears,
ja que tota aquesta zona comparteix el mateix
risc ambiental. I també, de nou, vam exposar
la urgència de la construcció dels espigons
projectats davant la platja del Fortí i que es
van quedar sense fer quan es va produir la crisi
econòmica del 2008.
També els vam reclamar que lluitessen a Madrid,
tant al Congrés com al Senat, per a activar i
canviar les diferents lleis que tenen a vore amb
les nostres costes, tant les de protecció com les
noves que es generaran a partir de la situació
d’emergència climàtica. Fa falta no només diners
per a reparar-les, també canvis legislatius per
a poder adaptar la societat a tota una sèrie de
canvis ambientals que els científics ens diuen
que s’aniran produint. Perquè això que passa a
casa nostra no es un fet aïllat, formem part d’un
entorn més ampli del que depenem de totes
totes. I en això estem.
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Glòria
Per S. Fabregat
Quins aires es gastava la
“Glòria”! i els efectes que ens ha
deixat! Quin grapat de malifetes:
carrers, vials, platges, costes...
la gent del poble pensem
fins quan ho hem de patir. En la comarca i en
concret a Vinaròs no som gens aliens als efectes
atmosfèrics violents, ja que cada dos per tres
ens ve algun d’aquests i les alertes grogues i,
fins i tot, les roges sovintegen les nostres terres.
Les cures després d’un mal són necessàries
i cal lluitar per a què vinguen prompte i
puguem tornar a la normalitat, però el que seria
necessari és un projecte global que inclogués
des de protocols en cas d’emergència a mesures
concretes per a la protecció d’elements comuns
susceptibles de ser colpejats pels diferents
fenòmens atmosfèrics.
El més fàcil després d’aguantar a la “Glòria” o
a qualsevol altre efecte atmosfèric d’aquesta
mena és donar la culpa a anteriors corporacions,
administracions autonòmiques o estatals: de no
fer res, d’haver-nos oblidat... És cert que segur
que hagueren pogut fer quelcom més, però ara
ens trobem en aquestes circumstàncies i hem
d’afrontar la situació que tenim. També és cert
que d’haver-nos d’aguantar, netejar i esperar
que la següent tarde a tornar, comencem a
estar una mica tips.
A cada nivell de responsabilitat li correspon
una tasca diferent amb les inversions
econòmiques pertinents. i per això diem que
tampoc la ciutadania no es pot desentendre
de les conseqüències i les responsabilitats que
cadascú tenim de forma individual. D’això n’hi
ha un munt de campanyes que ho recorden.
Crec que la majoria en som conscients i en
coneixem algunes.
També és conegut i acceptat per tothom (menys
alguns il·luminats que ho neguen) que el canvi
climàtic el tenim a sobre i que els fenòmens
atmosfèrics aquests en són conseqüència i que
cada vegada n’hauran més i seran molt difícils
d’aturar i controlar. Les defenses poden ser les
més grans i millors possibles però en arribar
la força de la natura no hi ha res que la pugue
frenar.
És cert que per això no hem de defallir en
reclamar a les administracions més inversions
en el tema de la protecció i és des de cada
administració que ens han de facilitar els mitjans
corresponents al seu abast per poder apaivagar
les conseqüències possibles i per poder lluitar
per anar minvant els efectes del canvi climàtic.
Feina que correspon als regidors del nostre
consistori i específicament als que componen
l’equip de govern. A la resta de la gent ens
correspon, a més a més de demanar i exigir
responsabilitats i eficiència en les gestions,
col·laborar, reciclar, conscienciar-nos i recolzar
les opcions que ens puguen anar marcant per a
millorar el nostre medi ambient i lluitar contra
el canvi climàtic. El canvi climàtic el tenim
aquí i no podem ser neutrals de cap de les
maneres.

Surt lo sol
Per Toni Zaragozà
Després de l’últim
temporal, el sol,
tal i com ens té
acostumats, torna
a sortir. Després de les visites i de les fotos de la
classe política i de la seva posterior glorificació a
les xarxes socials a la recerca del preuat like, la mar
torna altra vegada al lloc que, de forma innocent,
l’home assenyala. Com si d’un objecte fix es
tractés, es determina una situació sense tindre en
compte que la seva naturalesa no pot ser, ni de
bon tros, estàtica. Que la mar es mou, que en el
seu moviment arreplega sediments per dipositarlos allí on pertoca al ritme del bategar dels seus
cops, no sembla que l’home, en la seva supèrbia i
egolatria infinita, ho haja aprés.
Surt lo sol i ens trobem en una primera línia de
mar sacsejada per una banda, pels cops de mar
del Llevant i per l’altra, per l’aigua ploguda. Res
nou, res extraordinari, però el fenomen natural és
rebut per una societat que amplifica i difon, amb
forma de vídeos, fotos, xarxes socials... un temporal
que ompli els nostres mòbils de publicacions
efectistes que no fan més que reblar una cultura
del selfie cada cop més accentuada i dominant.
Res nou, res extraordinari, si no fos per què tal
vegada la realitat ja no s’entén si no és per aquests
artefactes tecnològics. Surt lo sol i veiem com els
cops de mar, com el nom d’un famós restaurant
local ens indica, han fet destrosses allí on sempre
han fet destrosses. Des dels efectes produïts
pels últims espigons construïts als que des de la
construcció del moll ha patit la platja del Fortí.
Allò que ara és nou, allò que abans, per a aquells
que ja pentinem canes, no existia, és el femer de
bastonets, plàstics, brossa... que la mar hi vomita.
Personalment, fa feredat pensar que hi pot haver
colgat dins la mar. L’emergència climàtica no és un
eslògan amb el qual fer propaganda política. S’ha
d’actuar decididament i prohibir, d’una, els plàstics
d’un sol ús, però la política local sembla tenir altres
prioritats.
La prioritat principal sembla refer, altre cop i no de
mar, amb urgència els efectes del temporal per a
deixar les platges llestes abans de Setmana Santa
per a què el turisme, si fa bona hora, gaudisca
de les meravelles del sol, platja i espardenya
que ens té acostumats. Ni una paraula sobre el
desenvolupament urbanístic i civil que ha confegit
la costa del nostre país i que és la principal causa
de les destrosses que el temporal hi provoca. Ni
una paraula sobre el femer que aboquem a la
mar i que, segons els científics, té una empremta
letal sobre la vida marina. Això sí, amb la promesa
d’inversions milionàries per a refer (sic) el litoral,
mostren la veritable prioritat de la seva acció
política que no és altra que el turisme no es faça
mal en xafar una pedreta, no fos cas, mentre les
carències en infraestructures a Vinaròs segueixen
sense resoldre’s. Escampar sorra per a què la mar
se la menge no sembla ser la solució, cal saber què
s’ha fet malament i què cal no tornar a fer. Refer
allò que la mar ens mostra com a inadequat, és,
simplement, malbaratar recursos en favor d’un
turisme que no paga ni taxa.
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OPINIÓ
Agustí Romeu Sospedra
Diumenge passat a migdia va tindre lloc a
l’Auditori Municipal de Vinaròs l’acte organitzat
per ERPV que tants d’escarafalls i expectació
va causar davant d’una temuda concentració
espanyolista. Al capdavall, sota la placidesa
del solet hivernal i la presència discreta d’un
parell de benemèrits uniformats i a diferència
dels actes de Riba-roja de Túria i Crevillent, els
bàrbars van fer campana.
L’acte de Vinaròs culminava la gira valenciana
per tal de presentar els llibres d’Oriol Junqueras,

Gabriel Rufián i Sergi Sol. L’Auditori es va omplir,
de ben segur per l’impacte mediàtic del diputat
Gabriel Rufián. Però sens dubte qui va arribar
al cor del públic assistent va ser el pare d’Oriol
Junqueras, que als vuitanta anys va mostrar una
dignitat i una vitalitat encoratjadores, així com
els amics de l’Oriol, els veïns del seu poble, amb
les contalles i anècdotes que en algun moment
semblaven inspirats pel mateix Pepe Rubianes.
Tal vegada, el contingut de l’acte va decebre els
qui esperaven un to més polític, més combatiu,

Regne d´Espanya, estat fallit ? (II)
Però el que dèiem la setmana passada sobre el
patriotisme “sèpia i ranci” no procedeix d´ara
mateix, o d´ara fa poc, NO. Recordem que l’ínclit
ex-Vicepresident del primer govern socialista, en
Alfonso Guerra, quan presidia (2006) la Comissió
Constitucional del Congrés dels Diputats, poc
després d´haver qualificat el projecte d´Estatut
de Catalunya com “algo infumable”, va acudir a la
“conyeta” de declarar que la tal Comissió “se había
cepillado el estatuto catalán como un carpintero”.
I calia veure com li reien la gracieta els seus
col·legues.
Aquells conflictes ja havien aparegut de la mà
dels estols del “Partido Popular” (PP), ja que
d´aleshores, que ja fa temps, però no tant i que
no cal oblidar, el propi Tribunal Constitucional
va poder demostrar documentalment com el
PP havia recorregut 30 articles de l´Estatut de
Catalunya, articles posteriorment “tallats i pegats”
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atesa la presència d’un orador tan mediàtic, però
del que es tractava, al capdavall, era de reivindicar
la figura i la llibertat d’Oriol Junqueras amb els
testimonis entranyables d’una penya d’amics
i de la fidelitat del seu pare. En definitiva, per
a la tranquil·litat i benestar el poble, podeu
estar segurs que el marc incomparable de
l’Auditori Municipal no va ser testimoni del
tan temut “aquelarre” independentista amb
què uns respectables ciutadans van alarmar la
població.

Francisco Amat

en el propi Estatut d´Andalusia, estatut que els
populars varen aprovar al Congrés, sense recórrerne cap ni un.
Doncs, tot seguint aquest protocol, tant espanyol,
acabem de veure com quasi tot el país es demostra
partidari de la “conyeta” d´empresonar un català ( o
mes d´un) durant prou d´anys, per ser partidari de
voler recuperar aquella república que es va furtar als
espanyols de manera tan bestial, empresonament
que podem considerar que es força més greu que
un molt groller error del Tribunal Suprem, quan,
curiosament, ni Bárcenas, ni Urdangarin, ni els
elements dels ramats (“manades”) de violadors
de dones, foren engarjolats amb una celeritat tan
eficaç i democràtica.
Be, plantegem-nos seriosament això de les bondats
de la pàtria, de la monarquia parlamentària, dels
partits i dels patriotes excloents, i del “deep state”,
aquestes entitats purament administratives, dins

del propi estat, que tenen la seva agenda pròpia
amb la que pretenen ser un poder, sense haver
estat elegits o votats, convençuts tots ells de què
Espanya s´està agenollant davant dels sediciosos,
i recordem allò que va dir en Manuel Azaña,
President de la Segona Republica Espanyola (19361939), votada democràticament, rebentada per un
exèrcit rebel amb una guerra civil, seguida d´un
terrible holocaust espanyol, que ens va portar a
una dictadura genocida de més de 40 anys, i que
ens va deixar en herència aquest regne..... estat
fallit?
“Ningún problema político tiene escrita su solución
en el código del patriotismo… Nadie tiene el derecho
de monopolizar el patriotismo, nadie tiene el
derecho, en una polémica, de decir que su solución
es la mejor porque es la más patriótica; se necesita
que, además de ser patriótica, sea acertada”.
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PESCA

Gran bernat ermità

Andrés Albiol

Las aguas volvieron a sus ‘cauces’
Mar con bonanza tras el temporal levantino. Predominaron unos tenues vientos sin corrientes ni
mareas. Así, toda la flota pesquera que está activa faenó cómoda en sus respectivas modalidades
los cinco días hábiles de la semana. Las extracciones han sido buenas (a río revuelto ganancia de
pescadores) en todas las pesqueras. Y las valoraciones en subasta se mantuvieron estables para los
mariscos y bajaron para las especies mayoritarias de pescados.
La pesca de arrastre, los ocho bous han subastado a diario langostino, calamar, pez de S. Pedro,
pescadilla, choquito, salmonete, gallo, caracol, peluda, rape, móllera, galera, caballa, jurel, pulpo
blanco, canana y morralla.
El cerco, las tres traíñas aún no habían partido a caladero.
Los artes menores, cuatro barquitas trasmalleras calaron las redes en busca de sepia y mabre. Cinco
lo hicieron tras el pagel y la corvina que se escapó de las jaulas de las piscifactorías de Castellón
durante la tempestad de llevant. También pillaron lisa y jurela. Tres capturaron lenguado, rombo y
raya.
El palangrillo costero, dos barcos atraparon con anzuelo dentón, pargo, dorada y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, sólo una barca arribó con ejemplares de 1- 2 kg.

Ecos de ‘Mar’; Sube la afiliación al REM

Los últimos datos al finalizar el 2019 de personal que cotiza a la Seguridad Social en el apartado
marítimo, o sea, en el Régimen Especial del Mar es de 72.775 afiliados. En el segmento de la pesca los
cotizantes fueron 64.725, habiendo ascendido un 0,47% de personas respecto al 2018.
En cuanto a la cantidad de empresas englobadas ahora en el REM también ha subido un 0,83% en
comparación con el ejercicio anterior.

És un dels crancs que s'amaga en la petxina buida
d'un caragol, per la qual cosa són dits amb molts
noms, com a ermità gran amb figues, en castellà
li diuen ermitaño grande del este i gran ermitaño
rojo, en alemany Mettelmeer- Dardanus, en anglés
Mediterranean hermit crab, en francés grand
pagure. El seu nom científic és Dardanus calidus.
Este crustaci decàpode de la família Diogenidae
té un rostre ixent i arredonit. Del seu robust cap li
sobreïxen dos parells d'antenes de color taronja
amb funcions tàctils, olfactives, etc. Té cinc parells
de potes, sent el primer parell les desmesurades
mordasses, que estan recobertes per moltes
protuberàncies irregulars i amb pilositat. La
mordassa esquerra és major i al mateix temps li fan
de porta en el seu refugi. Els tres parells de potes
següents li servixen per a desplaçar-se i l'últim
parell per a fixar-se a l’interior de la petxina. Ulls
grans, mòbils i pedunculats. El seu bla abdomen
està sense segmentar, asimètric, en forma d'espiral
per a enroscar-se dins del caragol. La coloració
de l'animal és rogenca amb els àpexs de les potes
terrós negrós, i també amb franges blanques. Els
pelets són groguencs. La còrnia negra. Talla 12 cm.
Es reproduïx a l'estiu. La transferència de l'esperma
és indirecta. La femella porta els ous pegats al seu
cos fins que els solta. Creix despullat i busca una
petxina buida de gasteròpode per a introduir-se
de cul i ser sa casa. A mesura que va creixent es
canvia a petxines majors. Una altra característica és
la simbiosi amb anemones que té per a fixarse-les
sobre la seua corfa, perquè els tentacles urticants
li protegisquen de depredadors com el polp, i a
canvi el cranc li proporciona mobilitat. Omnívor, en
especial carronyer. Viu dels 3 a 70 m. de profunditat,
en fons sedentaris. D'hàbitat nocturn. Es captura
ocasionalment amb arts d'arrossegament i tremall.
Sense valor comercial. El pescador es menja bullit
i torrat. També s'aprofiten les anemones per a
fer guisats. Antany s'utilitzaven el carnós cos de
l'animal com a esquer en hams de palangre i canya.

MEMORIA I RESUM PER ESPECIES I MODALITATS DE PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE L’ANY 2019 (II)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
1.184 Kg.
Seitò (Boquerón)
434.534
Melva (Canutera)
8
Rallat (Bonito)
50
Orá (Dorada)
940
Sorell (Jurel, Chicharro)
178
Lliri (Anjova)
583
Llobarro (Lubina)
2
Pagell (Breca)
5.746
Peix espasa (Emperador)
25
Aspet (Espetón)
15
Sardina
36.349
Letxa (Pez limón, Serviola)
286
Bacoreta (Sarda)
6.296
Sorella (Jurel real)
1.352
Llises (Mújoles)
4.767
Biso (Estornino)
552


Total……………….
MOL·LUSCOS:
Calamar (Calamares)
Canana (Pota, Volador)

________
492.866

Total………………..…
Total Cèrcol ……………
PEIXOS
Albacora (Atún blanco)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Boga/Xucla (Bogue/Picarel)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Congre (Congrio)
Orà (Dorada)
Gallineta (Cabracho)

3
7
_____
10
492.877
4.394
463
2
2
30
143
21
2.624
1

Sorell (Jurel)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Japuta (Palometa negra)
Llobarro (Lubina)
Pagell (Breca)
Peix espasa (Emperador)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Morralla (Serranos, etc.)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisas)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)

37
190
25
18
16
2.801
11.207
84
1
4
12
19.916
145
8
550
407
6
4

Mamona (Brótola de roca)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Tords (Tordos, Lábridos)

2
112
2
14
1
122
10
______
43.367

Total …………........….
MOL·LUSCOS:
Sepia (Choco)
16
Polp roquer (Pulpo roquero) 155
______
To t a l … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1
Total
Palangre
i
Marrajera
……
43.538

23

1 de febrer de 2020

ESPORTS

Quart control provincial infantil, júnior i absolut
El passat dissabte 25 i diumenge 26 de gener es
va celebrar a Benicarló el quart control provincial.
Per part del CN Vinaròs van participar 24 nadadors
: Daniela, Ona, Julia, Mar, Lluna, Teresa, Lucia,
Ainhoa C., Claudia, Sara, Carla, Ainhoa G., Gerard,
Santi, Andreu, Iker, Joan, Hector, Toni, Albert, Alex
Marc, Ian i Miquel que van estar acompanyats pel
seu entrenador Albert Delmonte.
Van ser dos jornades molt disputades i en les que
es van aconseguir moltes mínimes autonòmiques.
Destacarem la obtenció de Mínimes Nacionals per
part de :
Daniela Muñoz, : 100 mtrs lliures en 1.01.85, 200
mtrs lliures en 2.12.31 i en 100 mtrs braça en
1.17.13
Andreu Jovani : 200 mtrs lliures en2.00.28 i en 100
mtrs braça en1.10.85
Joan Chavarria : 200 mtrs lliures en 2.03.40 i en 200
mtrs papallona en 2.19.23
I fem menció especial per les primeres Mínimes
Nacionals de la temporada aconseguides per :
Sara Vea : 200 metres lliures en 2.09.32
Santi Matamoros : 1500 metres lliures en 17.00.54

També volem destacar la gran actuació dels
nostres nadadors més veterans per la seua gran
aportació a l' equip.
Una vegada més, els nostres nadadors han
demostrat un gran companyerisme entre ells

animant-se en tot moment.
Volem agrair també a la grada d'animació dels
pares del nostre club que no han parat d' animar
als nadadors...

HANDBOL
Cap de setmana emocionant dels nostres, en
varietat de resultats.
Dissabte de matí a Benicarló l’ infantil va perdre de
manera clara i esperada i el cadet, en més problemes
dels esperats, va poder endur-se un complicat partit.
L’ alegria va vindre de vesprada a Alzira, on el juvenil,
en un gran partit, es va imposar als valencians.
La decepció va ser per al líder, el sénior, en moltes
baixes i en el arbitratge del senyor Martínez, va
empatar a Nules en una pèssima actuació arbitral. I
el diumenge en el derbi de séniors, el Farmateca va
passar per damunt del Benicarló en un grandíssim
partit.
Infantil pref nord
1 C.H. Benicarló. 37 C.Bm. Vinaròs. 13
Vinaròs. Ivan, Abel(3), Eric, Ewen(2), Ibai(4) i Alexis(4).
Res a dir en un partit en què la diferència era molta
i en el que el Vinaròs només tenia 6 jugadors, i
així és va reflectir a l’electrònic. Els nostres en este
primer any han de seguir treballant i aguantar els
"xaparrons" de manera digna. Poc a poc arribaran
els resultats.
Cadet preferent nord 1
C. H. Benicarló 2004. 20 C.Bm. Vinaròs. 28
Vinaròs. Amare, Néstor, Martín (4), Juanpe(4),
Unai(1), Biel(4), Fernando (2), Sergo(7) i Rafa(2).
Partit coral dels vinarossencs el disputat al Pavelló
Municipal de Benicarló. Una primera part que
comença molt igualada, però mica en mica el rogets
van agafant petites avantatges de fins a 5 gols.
Encara que la jugada que marca el partit es dóna a
falta de dos minuts, amb l'expulsió del jugador més
determinant en atac dels nostres, Joan Raga. Tot i
això s'acaba guanyant 11 a 14 al final de la primera
part. I en una segona part magistral, els visitants
han tret l'orgull competitiu. Lluny d'enfonsar-se, han
desplegat un handball tant ofensiu com defensiu de
qualitat, desesperant a l'equip benicarlando, i a les
postres guanyant l'encontre de manera merescuda.
Només dir que si s'afronten el partits en eixa ambició,
s'obtindran els fruits desitjats. Endavant Cadets!!!!!
Juvenil preferent Ranking 11-13
Cítrics Miralex Alzira. 23 Tudor bars C.Bm. Vinaròs.
25 Vinaròs. Novales, Sebas, Dani, Sergi(2), Quim(11),
24

Ruben, Juan, Víctor, Iker(9), Marcos(2) i Tomàs(1).
Després del decepcionant partit a Buñol tocava
donar la cara i demostrar que el Tudor va en serio
a eixe ranking. I tant que ho van fer, en una gran
defensa i un Nogales espectacular. En uns minuts
inspirats en atac va sobrar per sumar dos punts molt
importants més que res perquè els xavals creuen en
ells. Els rogets van anar desde el 1-0 en contra per
davant tot el partit, arribant al descans en 3 gols de
marge. La represa va ser igual i es arribar amb 6 gols
d'avantatge a falta de 6 minuts, però una mica de
relaxació dels nostres va ajudar als locals a apretar
el marcador. El millor del partit la bona defensa a
estones que va permetre atacar en més tranquilitat
i intentar coses que en altres partits degut als nervis
no es feien, però el dissabte tocava creure i es va
creure.
Sènior 1 auto nord 3
Fanal Handbol Nules. 23 Farmateca C.Bm. Vinaròs 23
Vinaròs. Marc, Carlos, Serrano(5), Jesús (1), Ian(3),
Cristian (3), Martín (4), Jaime, Collado, Maa6) i Agustí.
Tot i les baixes, sobretot en la primera línea molt
mermada, el Farmateca a la pista del penúltim
classificat teniu un partit diguem que a l’abast. I
quan va empatar el Nules passant mig minut, vam
comprendre que l’empat era bo. Al senyor Martínez
no sabíem que li hem fet però de dos partits que
tenien controlats a falta de pocs minuts només hem
pogut treure un punt i gràcies. D’ anar líder destacats
a anar segons i tindre que remuntar. El partit era
difícil perquè entre lesionats i baixes laborals, en
faltaven molts dels nostres i així es va veure a la pista.

Sempre el Farmateca per davant, però sense arribar
a desplegar-se i això que van haver ocasions, però
la falta d'encert, les decisions arbitrals i també els
encerts d’un Nules molt voluntariós no deixaven al
Vinaròs jugar en tranquilitat. I a la fi en un polèmic
final, un empat passant 33 segons del temps
reglamentari que vist lo vist, era el mal menor.
Sénior 1 auto nord 3
Farmateca C.Bm. Vinaròs. 28 C.H. Benicarló. 19
Vinaròs. Marc, Carlos, Serrano(3), Ian(3), Rubén(2),
Nahuel (7), Cristian (2), Martín (4), Jaime(1),
Collado(1), Jesús, Mateu(1), Maa3), Quim, Iker(1) i
Agustí.
Sense cap dubte el millor del partit va ser veure a
la fi del partit als jugadors dels dos clubs mirar els
últims minuts de la final de l’europeu que jugava
la selecció espanyola i celebrar conjuntament amb
la gent que hi havia a les grades la victòria dels
nostres.Perquè a part del derbi intens, després ens
coneixem tots i estimem l’handbol. Parlant del
partit, els forasters van aguantar 20 min. fins que
el Farmateca va posar una marxa més en defensa i
va permetre robar balons i córrer per desequilibrar
el partit. Els primers minuts van ser complicats per
als nostres per la falta de primeres línies per lesió i
per l’encert del Benicarló en atac. Una vegada es va
ajuntar la defensa es va poder arribar al descans en
4 gols a favor. La segona part va arrancar en un 6 a

1 a favor del Farmateca que va finiquitar el partit. Els
últims minuts van servir perquè debutessen Quim i
Iker, 2 juvenils que degut a les baixes han tingut que
tirar una maneta als grans.
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Cursos de cuina 19/20

2n període

Cuina per a menjar bé
Una combinació de teoria i pràctica sobre alimentació saludable
31 de març i 7 d’abril de 17 a 19h: Aproximació teòrica. Lloc: Aula 6 Centre d’FPA
21 i 28 d’abril de 17.15 a 20.15h: Elaboració de receptes. Lloc: Espai Gastronòmic Durada: 10 h
Professora: Marta Oliver, dietista-nutricionista
Preu general: 18.25€ / Preu socis: 16.80€

Cuina per a singles

Cuina variada i creativa per quan estem sols. Perquè no?
Horari: Dimarts de 17.15 a 20.15h
Del 4 de febrer al 17 de març
Durada: 21 h Professor: Fede Sebastià
Preu general: 38.35€ / Preu socis: 35.30€

Cursos monogràfics:
Cursos de 3 hores de durada amb temàtiques molt concretes.
Preu de cadascun d’ells: General 10 € / Socis 9’2€

Cuina amb trufa
Dilluns 10 de febrer de 17.15 a 20.15h

Cuina amb patata
Per determinar
Professor: Fede Sebastià

Professor: Carlos Gutiérrez
del Restaurant Casa Roque (Morella)

LLOC: Espai Gastronòmic del Mercat
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 per internet a www.consellepa.vinaros.es

CURSOS D’ACTIVITATS MANUALS

2019/20

CROCHET Nous treballs amb tècniques de sempre
Recuperem la tècnica del “ganchillo” per a produir moderns i originals treballs. Farem elements decoratius,
atrapa somnis, complements de vestir.... i a més a més “vestirem” les 3 palmeres de l’entrada de la nostra escola,
com a element d’art urbà.

DURADA
20 h

LLOC

Saló del
Centre
Municipal de
la 3a Edat

PERÍODE

HORARI

PROFESSORA

PREU

Del 2 de març
al 18 de maig

Dilluns
de 17.30 a 19.30h

Maite Tomás

General: 23 €
Socis: 21,15 €

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 per internet a www.consellepa.vinaros.es

CURSOS D'INFORMÀTICA I TELÈFONS MÒBILS
CURS

DURADA

TELÈFONS ANDROID: INICIACIÓ

39h

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
INTERNET I – Grup B

2019/20

PERÍODE

HORARI

Del 4 de febrer
al 14 de maig

Dimarts i dijous
de 10.45 a 12.15h

60h

Del 4 de febrer
a l’11 de juny

Dimarts i dijous
de 16.30 a 18h

39h

Del 12 de febrer
al 29 d’abril

Dilluns, dimecres i
divendres de 16.30 a 18h

Rodrigo Roig

Del 23 de març
al 8 de maig

Dilluns, dimecres i
divendres de 9.30 a 11.30h

Lluís Sancho

Grup B

FORMADORA

Míriam Buale

Grup B (Windows 10+Word 2016 + Internet 0 )

INTERNET PER A VIATJAR

30h

PREU
General:52.65 €
Socis:48.40 €

General:81 €
Socis: 74.50 €
(jubilats i aturats 50%)

General:52.65 €
Socis:48.40 €
(jubilats i aturats 50%)
General:40.50 €
Socis:37.25 €
(jubilats i aturats 50%)

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Tel. 964 40 74 93

Antic col·legi Sant Sebastià

consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

Regidoria
dedeCultura,
Festes,
Tradicions
i Joventut
Regidoria
Promoció, Interés
Turístic
i Festes
Regidoria
d’Educació
Regidoria
de
Turisme
i
Comerç
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria
de Política Social
Regidoria
d'Educació
i Esports

Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

1 de febrer de 2020

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
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1 de febrer de 2020

Tauler Municipal
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS
ANUNCI
En relació amb la convocatòria per a proveir, en propietat,
1 plaça Arquitecte/a, escala d’Administració Especial,
subescala Tècnica, classe tècnics superiors, grup A, subgrup
A1 de titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari
de l’Ajuntament de Vinaròs, per procés de consolidació de
l’ocupació temporal i pel sistema de concurs-oposició.
En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 158, de
data 21 de desembre de 2019, s’han publicat íntegrament
les bases de la convocatòria, aprovades per Resolució
de l’Alcaldia-Presidència, núm. 3307/2019, de data 19
de desembre de 2019, i extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8716, de
14 de gener de 2020.
Sent que en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 24, de data 28
de gener de 2020, s’ha publicat Resolució de 21 de gener de
2020, de l’Ajuntament de Vinaròs, referent a la convocatòria
esmentada, s’informa a tots els interessats que:
El termini de prestació de sol·licituds per a participar en
el citat procés de selecció és: del 29 de gener de 2020 al
25 de febrer de 2020.

1 de febrer de 2020

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL I JOVENTUT INFORMA:
PROGRAMA BO RESPIR DE TERCERA EDAT 2020
OBJECTE
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives convoca el
Programa Bo Respir per a l’any 2020. Es tracta de la convocatòria
d’ajudes destinades a finançar distintes modalitats d’estades
de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera
edat en l’any 2020.
MODALITATS
- Bo respir mensual o BO VERD. Consistirà en un bo per a l’estada
durant un mes
- Bo respir dies o BO BLAU. Consistirà en 20 bons diaris.
- Bo respir cap de setmana o BO BLANC. Consistirà en 12 bons
BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris del Programa Bo Respir les persones
dependents que, encara que estan ateses habitualment al seu
domicili, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat,
ja que presenten un nivell de dependència que necessiten les
cures d’una altra persona per a dur a terme les activitats habituals
de la vida diària, i que eventualment no poden ser prestats per la
persona que les cuida habitualment.
Quan una persona major depenent acredite esta necessitat i
no dispose de mitjans econòmics suficients, la Generalitat li
proporcionarà una ajuda per al pagament de la seua estada.
L’import de l’esmentada ajuda estarà determinat en un o més
bons, la quantia dels quals consistirà en la diferència entre el
que pot pagar a càrrec dels seus ingressos i l’import de la seua
estada en el centre que trie per a la seva atenció segons la classe
i modalitat.

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

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, comptat
a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el
DOCV núm 8716, de 14.01.2020

El que es fa públic per a general coneixement.

REQUISITS.
- Tindre 65 anys o més i haver cessat en l’activitat laboral
per jubilació o incapacitació. O persones de 55 anys o més
diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.
- Estar empadronat en municipis de la Comunitat Valenciana.
- Tindre la consideració de persona dependent acreditatada per
un informe mèdic.
- Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord als criteris
establits.
- De manera excepcional per mantindre la unitat familiar , podran
sol.licitat l’ingrés conjuntament amb el sol.licitant principal
persones majors o menors de 65 anys que acrediten una de les
situacions següents: ser cònjuge o parella de fet, ser discapacitat
(amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%).
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:
Regidoria de Política Social i Joventut
Pl. de Sant Antoni, 19-Pb
Horari: 9:00 a 14:00
Tel. 964 45 00 75
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PUBLICITAT
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24,95 €
Tel.: 964 45 17 38

30

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS

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

1

febrer

FERRER

2

febrer

MATEU

3

febrer

TORREGROSA

4

febrer

PITARCH

5

febrer

Vinaròs Farmacia

6

febrer

VALLS

Zona turística nord, 11

7

febrer

MATEU

c. Sant Francesc, 103

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 103

Av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

 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

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.

 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.

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

 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

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

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

 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
CATÍ
6.30

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

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

(HORARI ESTIU)

 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

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
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, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Origen:
VINAROS 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Zona(TODAS)
nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Destino:
BARCELONA
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
bíblic: 20 para
h
Trenes
el día:
miércoles 15 eneroOrigen:
2020
VINAROS
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant
els mesos de juliol i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

1

Destino:
Trenes para el día:
Número de viajeros:

TRENS VINARÒS- BARCELONA 					
Tren

18084 REG.EXP.
01262 TALGO
99402 MD
01302 TALGO
00460 TALGO
99056 MD
00694 TALGO
00264 TALGO
18096 REG.EXP.
01402 TALGO

Salida
06.53
07.52
10.03
11.35
14.32
16.22
17.43
18.32
18.43
22.05

Llegada
10.25
10.10
14.27
13.40
16.40
19.27
20.02
20.40
22.25
23.59

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

Duración

14431
38018
14018
14435
14437
00697
14439
01311
38093
18093
00463
38022
14022
14443
14445
00165
14447
01371
14304
14449
01391

3h. 32min.
2h. 18min.
4h. 24min.
2h. 5min.
2h. 8min.
3h. 5min.
2h. 19min.
2h. 8min.
3h. 42min.
1h. 54min.

VALENCIA (TODAS)
miércoles 15 enero 2020
1

TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

Salida
Precio desde*
05.45

Tren

REGIONAL
REG.EXP.
REG.EXP.
REGIONAL
REGIONAL
TALGO
REGIONAL
TALGO
REGIONAL
REG.EXP.
TALGO
REGIONAL
REG.EXP.
REGIONAL
REGIONAL
TALGO
REGIONAL
TALGO
REGIONAL
REGIONAL
TALGO

07.10
17.60
07.10
08.15
30.00
09.25
10.56
13.00
11.15
12.55
30.00
13.08
30.00
13.11
13.56
12.90
14.12
14.12
30.00
15.25
16.35
30.00
16.54
18.30
17.60
18.54
19.42
30.00
20.30
21.26

Llegada
07.45
09.05
09.05
10.47
11.51
12.20
13.46
14.29
15.08
15.08
15.23
16.08
16.08
17.57
18.53
18.28
21.02
20.26
21.55
22.51
23.15

Duración

2h. 0min.
1h. 55min.
1h. 55min.
2h. 32min.
2h. 26min.
1h. 24min.
2h. 31min.
1h. 34min.
2h. 0min.
1h. 57min.
1h. 27min.
1h. 56min.
1h. 56min.
2h. 32min.
2h. 18min.
1h. 34min.
2h. 32min.
1h. 32min.
2h. 13min.
2h. 21min.
1h. 49min.

Precio desde*

12.30
12.30
14.10
12.30
12.30
24.40
12.30
24.40
12.30
14.10
24.40
12.30
14.10
12.30
12.30
24.40
12.30
24.40
12.30
12.30
24.40

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com
* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas
en renfe.com

