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Vinaròs aprova l'expedient de contractació
de les obres del col·legi Jaume I
L’adjudicació de les obres está lligada
a l’aprovació del pressupost 2020
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple l'expedient
per a la contractació de les obres de construcció del CEIP
Jaume I, actuació finançada per la Generalitat amb càrrec
al programa Edificant. Per a aprovar-ho, es va aixecar
una objecció d'Intervenció que advertia que encara no
s'ha aprovat el pressupost del 2020 i que és condició
necessària per a procedir a l'adjudicació de l'obra.
El punt va tirar endavant amb els vots a favor de tots els
grups (PSPV, TTSV, Compromís, C’s i el regidor no adscrit)
excepte l'abstenció del PVI i del PP que va votar en contra.
L'alcalde, Guillem Alsina, va explicar que l'objectiu és “no
retardar l'adjudicació de les obres, després de més de
12 anys dels escolars en aules prefabricades i un espai
insuficient i mal equipat”. Des d'Intervenció hi havia un
informe desfavorable al no estar encara aprovat ni en
vigor el pressupost municipal per al 2020, però Alsina
va assenyalar que no hi havia cap mena de problema
a aprovar l'expedient contractació perquè “els comptes
seran molt aviat aprovats i contemplen el crèdit adequat
i suficient”. El primer edil també va matisar que les obres
no s'adjudicaran fins que no estiga aprobvat i en vigor
el pressupost.
Per part de Totes i tots som Vinaròs, Anna Fibla, va
dir que “estem davant un gran dia, perquè és un
pas més per a fer realitat el col·legi Jaume I i és una
mostra que el nostre treball va en la bona direcció”.
L'oposició, per part de Ciutadans va lamentar que
l'equip de govern no hagués presentat encara
els pressupostos. “Si s'hagués fet no estaríem
ara parlant d'una objecció dels tècnics”, va
assenyalar Emmanuel Herrera, que va indicar que
“votarem igualment a favor perquè els alumnes
no poden estar més temps en aquestes aules”.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va lamentar
la “lentitud” de l'equip de govern a l'hora de
portar a aprovació el pressupost, però també es
va mostrar favorable a poder donar llum verda al
punt. “Han estat més perduts en disputes internes
que a elaborar els pressupostos. Estan creant
problemes on no havia d'haver-los”, va indicar.
El PP de Vinaròs, a través del seu portaveu Juan Amat,

va ser més crític i va argumentar el seu vot en contra
apuntant que “amb aquest punt es torna a veure una
mostra més d'un govern ineficaç”. Per a Amat “no té
nom que l'expedient de contractació s'aprovi amb
informes d'objecció dels tècnics. Cal tramitar aquest
expedient conforme a la legalitat vigent, no es poden
fer les coses així”. El portaveu popular va lamentar que
l'equip de govern no hagi presentat encara a finals
de gener els comptes per a enguany, “que és requisit
indispensable per a tramitar aquest expedient sense
cap objecció. Això és una irresponsabilitat manifesta.
Aquest expedient no compleix la normativa i no té
nom que sabent que era preceptiu presentar abans
els comptes no ho hagin fet. Esperem que aquesta
decisió no impliqui conseqüències negatives per als
vinarossencs”. En aquest sentit, va recordar també
el que va passar amb la tramitació de la piscina
municipal.
Va tancar el punt l'alcalde, Guillem Alsina, que va explicar
que el retard en l'aprovació dels comptes ha estat degut
a la baixa per maternitat de la regidora d'Hisenda i va
defensar que tot el procediment és legal i no s'incorre
en cap il·legalitat perquè les obres s'adjudicaran quan
estigui aprovat el pressupost.

Aprovat el pla normatiu anual
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat el pla anual
normatiu per al 2020, que contempla la creació
i modificació de diferents normatives com el
reglament de funcionament de la comissió d'igualtat,
del consell d'inclusió i drets socials, de distincions
i reconeixements esportius, la modificació de
l'ordenança reguladora del medi rural, el pla local de
prevenció d'incendis forestals, l'ordenança de protecció
de l'arbratge local, el catàleg d'arbratge i flora local, el
reglament de la taula de benestar animal i l'ordenança
reguladora d'instal·lacions i ocupació de via pública.
El regidor de Governació i Recursos Humans,
Fernando Juan, va explicar que l'objectiu és
modernitzar o modificar algunes de les ordenances
que aplica l'Ajuntament en les seves diverses àrees.
La regidora del PVI, Maria Dolores Miralles, va dubtar
de l'aplicació de moltes d'aquestes normatives i va

demanar que es modifiqui el reglament de règim intern,
ja que segons va dir el seu partit va veure vulnerats
els seus drets a l'hora de constituir-se l'Ajuntament.
“El reglament local no planteja tot i que una persona
marxa del partit, com és el nostre cas, i se'ns va dir que
se solucionaria, però el reglament segueix sense fer-se”.
El PP de Vinaròs, per part del seu portaveu Juan Amat,
va argumentar el seu vot en contra al no contemplar
aquest pla anual “cap reducció de les càrregues
tributàries per als vinarossencs”. “No podem aprovar
aquest pla si desatenen el fonamental, que és reduir
les càrregues fiscals dels ciutadans, i sol·licitem que
replantegin aquest plantejament”, va assenyalar Amat.
Juan va explicar a Miralles que el reglament de règim
intern està pròxim a presentar-se a ple per a la seva
aprovació i a Amat que en aquest pla normatiu no estan
incloses les ordenances fiscals.
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El ple aprova una moció per a intentar tornar a iniciar
els tràmits del polígon Soterranyes

X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una moció
presentada per Ciutadans per a fer les gestions que
permetin desbloquejar i fer efectiu el sòl industrial
del polígon industrial de Soterranyes. El punt va
tirar endavant (vot a favor de PSPV, PVI, Ciutadans i
l'edil no adscrit Carlos Ramírez, el vot en contra de
Totes i tots som Vinaròs i Compromís i l'abstenció
del PP) però mostrant l'equip de govern les seves
discrepàncies en aquest assumpte, ja que el PSPV
va votar a favor i Totes i tots som Vinaròs, en contra. .
Per part de Ciutadans, Emmanuel Herrera va
assenyalar que la inversió ha estat molt important
com per no intentar fer-la realitat. “Es va fer un
esforç econòmic fa anys, però el projecte segueix
aturat des de fa temps, i en la nostra població
hi ha molt d'atur i el polígon industrial seria
beneficiós. Entre tots hem d'estar units per a fer

realitat un projecte que també va prometre el
president Ximo Puig en campanya”, va explicar.
Per part de Compromís, Paula Cerdà va indicar
que “abans d'invertir en aquest polígon cal
dotar de millors condicions el polígon Planes
Altes, perquè en aquest no hi ha garanties que
vinguen empreses, no sabem si és viable o no”.
El PVI mitjançant el seu portaveu Maria Dolores
Miralles va recordar que va ser el govern de PSPV
i PVI els qui van impulsar aquest polígon “de la
mà del Ministeri d'Indústria per a aconseguir
una important subvenció”. Va defensar que
està en un lloc estratègic i que el que es
pretén és tenir sòl públic per a oferir millors
condicions a les empreses interessades i que
redundi en creació d'ocupació per al municipi.
Des de Totes i tots som Vinaròs, Anna Fibla va dir que
aquest polígon ha costat fins ara 10 milions “que

poguessin haver-se invertit en altres equipaments
i no en uns terrenys amb alt valor mediambiental”.
Fibla va apostar per donar-li als terrenys adquirits
“valor paisatgístic i cultural, perquè hi ha casetes de
pedra en sec i espècies animals i flora, la qual cosa
ho fa un paratge de gran valor natural”. “Hi ha altres
polígons industrials on invertir, i es necessitarien
fins i tot altres 10 milions per a impulsar Soterranyes”,
va concloure. Fibla va posar a més un vídeo en
el qual el portaveu de Ciutadans, Emmanuel
Herrera, declarava en roda de premsa fa uns
mesos que el polígon de Soterranyes era “inviable”.
Un projecte "arxivat"
Juan Amat, portaveu del PP de Vinaròs, va
assenyalar que “la realitat d'aquest projecte és que
es va deixar caducar l'expedient en 2017, amb la
qual cosa no es tracta de desbloquejar la tramitació
sinó de tornar a iniciar-la”. Segons Amat “ni hi ha
ni hi haurà polígon industrial en Soterranyes i
cal començar a deixar de parlar d'ell perquè no
podem deu anys després encara estar parlant de
demanar que s'iniciï la tramitació. Amb el govern
del PSPV i Som Vinaròs no sols no es va avançar
un tràmit, sinó que es va caducar l'expedient”.
L'edil d'Urbanisme, José Chaler (PSPV) va indicar
que “hem contactat amb el Cap Territorial
d'Urbanisme per a veure les possibilitats que hi
ha per a tornar a iniciar tot aquest procés, i hi ha
dues possibles solucions que estudiarem, però
no són per a fer realitat el projecte a curt termini.
Aconseguir que els terrenys siguin industrials
suposaria esperar dos o tres anys més anant tot bé”.
Cal recordar que la Generalitat Valenciana va
caducar i va arxivar a l'abril de 2017 el document de
referència del Pla Especial de Polígon Industrial dels
Soterranyes i les actuacions referents a l'expedient
d'avaluació ambiental estratègica relatiu a aquest
Pla. L'Ajuntament de Vinaròs haurà de continuar
pagant per aquest projecte un milió d'euros anuals
fins a l'any 2022.

L'Ajuntament declara la caducitat dels PAIS SUR 12 i SUR 18
L'Ajuntament de Vinaròs ha resolt la condició d'urbanitzador a Construccions Bemir i ha procedit a la caducitat del programa SUD 12 després d'haver passat
els 8 mesos de termini màxim establert. Aquest PAI està en la zona on se situa el magatzem municipal, com va explicar el regidor d'Urbanisme, José Chaler.
D'altra banda, el ple també ha resolt la condició d'urbanitzador a la mercantil Zyssa Resorts S.L i ha procedit a la caducitat i arxivament de l'expedient administratiu
del PAI SUD 18, parcel·la de zona verda situada en la zona de Fora Forat, en haver passat el termini establert, que era també de 8 mesos.
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L'Ajuntament instal·la marquesines per a donar la benvinguda als turistes
per Carnaval i Setmana Santa
X.Flores

La regidoria d'Interès Turístic i Promoció de la
Ciutat ha instal·lat diverses marquesines en
diferents punts del nucli urbà de Vinaròs en
les quals es dóna la benvinguda als turistes
i es promocionen festes com el carnaval o la
Setmana Santa, totes dues d'interès turístic
autonòmic i les més pròximes a celebrar-se.
En aquestes marquesines, realitzades en
valencià, espanyol, francès i anglès i que porten
per lema "Be responsable", hi ha també una
sèrie de recomanacions als visitants perquè
siguin turistes responsables. Hi ha un total de
14 consells, alguns en el sentit de mantenir neta
la ciutat i evitar el consum d'alcohol en la via
pública, i uns altres per a respectar el patrimoni o
animar-se a desplaçar-se amb bicicleta. També es
donen recomanacions com dirigir-se a la Policia
Local si tenen algun problema de seguretat

i s'anima al visitant consumir productes de
proximitat, així com a respectar la diversitat.
El regidor d'Interès Turístic, Marc Albella, ha
explicat que “som una ciutat oberta, tolerant
i capdavantera en la defensa i el respecte cap
als drets, l'hospitalitat i acolliment dels nostres
visitants. La iniciativa s'insereix entre les accions
que la destinació turística de Vinaròs fa per a
adaptar-se al Codi Ètic del Turisme Valencià,
primer document d'àmbit autonòmic que
ha estat adaptat del Codi Ètic de Turisme de
l'Organització Mundial del Turisme, i és per això
que a part de promocionar nostres dues festes
d'interès turístic autonòmic, així com la Fira i
Festes i el Festival Gastronòmic del Llagostí,
aprofitem per a donar la benvinguda amb
consells i recomanacions perquè els visitants
gaudeixin l'estada amb qualitat de la nostra
destinació i se sentin també com a casa”.

Vinaròs avança cap l'execució de l’Estratègia DUSI
L'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat suposa una partida de 20 milions d'euros
per a les ciutats de Vinaròs i Benicarló, que hauran de posar en marxa les inversions abans del 31 de
desembre del 2022
Redacció

L'alcalde de Vinaròs Guillem Alsina, amb
l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el
vicesecretari Javier Lafuente i el personal de la
Oficina de Fons Europeus es van reunir el passat
divendres a Madrid amb el subdirector General
de la Cooperació Local del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública, Agustín Díez, per parlar
del futur de l'Estratègia DUSI, amb la finalitat de
continuar amb el desenvolupament dels projectes
a l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.
Durant la reunió es va fer un repàs de l’estat de
l'Estratègia DUSI de l'àrea urbana BenicarlóVinaròs i des de la Subdirecció van comentar que
és un pla que està viu, amb un nombre important
d'operacions admeses per l'Organisme Intermedi
de Gestió (OIG), fet que mostra que s'està treballant
i per tant es fa una valoració positiva de la marxa

dels projectes que es desenvoluparan. Recordem
que l'Estratègia DUSI suposa una inversió de total
20 milions d'euros per a Vinaròs i Benicarló per part
de la Unió Europea a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Cal destacar
que la UE aporta 5 milions per a cada localitat i els
ajuntaments 5 més, en total 10 milions d’euros per
municipi. Així mateix, cal mencionar que segons
els requisits marcats per la mateixa Estratègia tots
els projectes hauran d'estar executats abans del 31
de desembre del 2022.
L'alcalde Alsina ha destacat que "la reunió a Madrid
ha sigut molt profitosa per esclarir alguns dubtes
i consultes relacionades inversions previstes per a
Vinaròs, així també com els terminis, per garantir
que tots els projectes es desenvolupen abans del
2023". En aquest sentit, explicava que l'Estratègia
DUSI permetrà crear la passarel·la del riu Cervol,

un nou Pla de Mobilitat Sostenible, la via litoral i
millorar l'eficiència energètica de la ciutat, entre
altres.
Alsina insistia que s’està realitzant una feina molt
important per part dels ajuntaments de Vinaròs
i Benicarló, a més de la Subdirecció General de
Cooperació Local per garantir l’execució de tots els
projectes que hi ha previstos per a l’àrea urbana
Vinaròs-Benicarló, que tenen com a objectiu el
desenvolupament sostenible de les dues ciutats

Compromís per Vinaròs diu que l’equip de govern
fa una “política ecològica elitista”
La seua regidora, Paula Cerdà, critica una de les mesures de la campanya “Vinaròs sense plàstics” al considerar-la “desigualitària entre la ciutadania”
Redacció

Compromís per Vinaròs ha criticat una mesura
inclosa dins la campanya “Vinaròs sense plàstics”
iniciada per l’Ajuntament i presentada la setmana
passada via xarxes socials. La regidora del partir,
Paula Cerdà, ha explicat que “a més a més de
substituir els gots de l’edifici consistorial per
gots de cartró, la regidoria de Transició Ecològica
ha comprat un lot de 400 botelles de vidre
reutilitzables amb funda protectora serigrafiada
que han estat repartides entre els vint-i-un
4

regidors més treballadors de l’Ajuntament, deixant
de banda la resta de la ciutadania”.
Cerdà ha expressat el seu malestar per la mesura
ja què “en canvi d’impulsar que tota la ciutadania
deixe de comprar botelles de plàstic i fomentar
les botelles reutilitzables, la mesura sols beneficia
a certes persones pel fet d’estar treballant dins
l’ajuntament”. Segons Cerdà “la proposta té un
bon transfons però està mal dissenyada” perquè
“no podem estar gastant els diners de la ciutadania

en coses que després són per a ús privat i no per a
tots, com podria ser tornar a instal·lar més fonts per
a beure pels carrers”.
Per altra part, la regidora ha assenyalat que la lluita
per reduir el consum de plàstics “està en mans
de tots” i que “molts regidors no donen exemple”.
“No té sentit que ens regalen unes botelles per a
que les gastem i que després al plenari continuen
les taules plenes de botelles de plàstic una altra
vegada”, ha conclòs.
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Cruz Roja limpia las playas de Vinaròs tras la borrasca Gloria
X.Flores

Desde las 10 de la mañana a las 13
horas, alrededor de 25 voluntarios de
Cruz Roja y ciudadanos en general
dedicaron parte de su tiempo libre
a limpiar la playa de los residuos
generados por el paso de la borrasca
Gloria en Vinaròs, colaborando
así a recuperar la normalidad en
la afectada costa vinarocense. La
recogida manual se inició en la zona
de la desembocadura del río Cervol
próxima als Cossis, en la costa turística
norte. Después, los voluntarios se
desplazaron a las playas del casco
urbano, como son las de Fora Forat y
el Fortí, hasta el puerto.
Pasadas las fiestas el carnaval
-en principio el 29 de febrero-, el
Ayuntamiento, en colaboración con
entidades como Cruz Roja, Apnal,
Fridays for future, tiene previsto
impulsar una nueva campaña
de limpieza de playas y calas del
municipio más multitudinaria, según
ha informado el concejal de Transición
Ecológica del Ayuntamiento, Hugo
Romero.
Vinaròs fue una de las poblaciones
más afectadas por el paso de la
borrasca Gloria, con unos daños
estimados en casi 2,7 millones de
euros. La zona dels Cossis, en la costa
norte, fue una de las más dañadas por
el temporal.

Reunió d'Itineraris Vinaròs amb la directora
general d'acció comunitària i barris inclusius
Dimecres passat la prospectora
d'Itineraris de Serveis Socials
de Vinaròs, juntament amb el
prospector laboral de Cocemfe
Maestrat, van tenir una reunió
amb la Directora General d' Acció
Comunitària i Barris Inclusius, Maria
José Cortell Simón i la tècnica de
gestió a la Ciutat Administrativa
de València.
La finalitat de la reunió era donarli a conéixer la Taula d'Inserció
Sociolaboral que s'està impulsant
des de la comarca del Baix Maestrat.
Aquesta Taula es crea amb l'objeciu
de gestionar un mètode de treball

amb el qual totes les entitats
que treballen
el sociolaboral
a la comarca s'organitzen per
a treballar en xarxa, millorant
així l'eficiència dels recursos
beneficiant a l'usuari/a final. La
reunió va resultar molt profitosa
i després serà la Directora la que
ens visitarà per a veure de primera
mà com es va desenvolupant el
projecte.
El projecte Itineraris és una actuació
cofinançada per la Unió Europea a
través del Programa Operatiu del
Fondo Social Europeu (FSE) de la
Comunitat Valenciana 2014-2020
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Vinaròs, per un carnaval lliure de violència de gènere
i de consum responsable
La gala de reines i la carpa del Carnaval estaran habilitades per a persones a mobilitat reduïda
X. Flores

L'Ajuntament de Vinaròs instal·larà un Punt Violeta i
una parada de prevenció del consum de drogues en
els dies de més afluència del Carnaval per a facilitar
informació amb l'objectiu de tenir una festa lliure
de violència de gènere i de consum responsable.
Així ho van assenyalar dijous la regidora de
Política Social i Joventut, Berta Domènech i
el regidor de Projecció Festiva, Marc Albella.
Domènech va explicar que aquestes parades
informatives estaran situades el dia de la
gala de reines al costat del punt de venda de
tiquets de l'esdeveniment, i els dies 20,21 i
22 de febrer en la zona de les casetes de les
comparses, al costat de la carpa del Carnaval.
El punt de prevenció de consum de drogues
té l'objectiu de realitzar activitats d'informació,
sensibilització i prevenció de consum d'alcohol
i altres drogues entre la població més jove en
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espais d'oci nocturn i reduir les conductes de
risc associades al seu consum. Es comptarà amb
activitats diverses, entre les quals destaca una
simulació amb ulleres de simulació d'efectes
de drogues perquè es comprovin els efectes i
conseqüències de les drogues a l'hora de realitzar
accions senzilles. També es donarà informació
sobre la Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives, recurs gratuït del
qual disposa l'Ajuntament per als ciutadans.
Quant al Punt Violeta, la regidora va
assenyalar que serà un espai d'informació,
sensibilització i atenció davant les situacions
de violència de gènere durant l'oci nocturn.
Per part seva, Albella va apel·lar a la responsabilitat
ciutadana per a tenir unes festes tranquil·les de
cap mena i va recordar les diferents maneres
de comunicar qualsevol tipus d'incidència.

Carnaval accessible
D'altra banda, Albella va assenyalar que en la
gala de reines, com en la passada edició, hi haurà
una zona habilitada perquè les persones amb
mobilitat reduïda puguin gaudir de l'espectacle.
A més, va informar que enguany també el recinte
del carnaval serà accessible a les persones amb
mobilitat reduïda, ja que la brigada d'Obres i
Serveis ha procedit a la instal·lació d'una rampa.
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Setmana blanca de la Consolació
Emilio José Salamanca Safont

Els alumnes de secundària
hem gaudit la setmana
passada d'uns dies d'esquí i
activitats a Pal-Arinsal. Unes
jornades de convivència, visites
culturals i esport inoblidables i
meravelloses a les muntanyes
d'Andorra.

Molta participació vinarossenca en les festes de Sant Antoni a Vallibona. E.Fonollosa

Agraïment a l'Hospital
Comarcal de Vinaròs
JOAN JOVANÍ

El passat mes de desembre em van operar a
l’Hospital Comarcal de Vinaròs. Vull des d’aquí
expressar el meu agraïment al dr. Blasco i a tot
l’equip d’Urologia, quiròfans, U.CI. i la planta
d’especialitats d’aquest centre per la seua
professionalitat i qualitat humana. L’agraïment
és tant per al personal sanitari com el no sanitari.
Moltes gràcies a tots.

EN EL CENTRO
MUNICIPAL DE LA 3ª
EDAD TENEMOS LOTERÍA
PARA EL DÍA DEL PADRE,
SORTEO 21 DE MARZO
2020

FEMME FORÇA VINARÒS
Manifest
31 de Desembre. Es tanca l’any 2019 amb 55 dones oficialment assassinades
per hòmens que algun dia digueren estimar-les. La resta de feminicidis no
compleixen els requisits, ni representen unnombre a ulls de la justícia, però
existeixen, i són 44 vides més. És la xifra més alta en els últims 5 anys, però
sembla que no serveix d'argument per a aquells que neguen l'existència de
la violència de gènere. Però vinga, que 2020 serà l'any. Fa poc més d'un
mes que les Tesis llançaren "Un violador en tu camino", un crit antipatriarcal
i soror, que despertà les veus de milers de dones. Des de les entranyes de la
repressió xilena, recorrent cada vega més racons del planeta. Milers de veus i
un sol missatge que ens recorda que el masclisme és omnipresent i no entén
de races, classes socials, edats o condicions. Un sol missatge compartit per
milers de veus que ens recorda la importància de lluitar en col·lectivitat. I des
de la col·lectivitat ens preguntem: Què ens portarà el 2020? Serà l'any en què
recuperarem l'espai públic? Serà l'any en què s'aturaran les violacions? Serà
l'any del repartiment equitatiu de les cures?Serà l'any en què es trencarà la
bretxa salarial? Serà l'any de l'educació sexual, afectiva i en igualtat? Serà
l'any en què s'aturaran els feminicidis? Serà l'any en què es trencaran els
estereotips de gènere? Serà l'any de les noves masculinitats? Serà l'any en
què les dones siguem visibles en tots els àmbits? Serà l'any en què s'accepte
que els genitals no defineixen el gènere? Serà l'any en què el nostre cos no
determine el nostre valor? Serà l'any en què podrem avortar lliurement? Serà
l'any en què deixarem de ser ventres de lloguer per als rics? 5 de febrer. Peus
en terra, megàfon a la mà, tornem a la plaça per cridar el què el 2020 ens ha
portat: " Ara per ara 6 assassins més han posat fi a la vida de 7 companyes,
en un sol mes. Mónica i Chiara , Olga, Judith, Liliana, Maria, Manuela. Tant de
bo no haguerem pronunciat els vostres noms per dir-vos adéu. Tant de bo
no fóreu el cop de realitat ni la mostra de tot el que queda per canviar. Com
anem a callar si cada dia tenim més motius per cridar més fort? Ara per ara de
2020 només tenim una cosa clara: serà l'any de la lluita feminista!
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La Asociación de Amas de Casa recibió a Arsenio Gausach
con sus maquetas, auténticas obras de arte

El Dia de la Pau al CEIP Jaume I de Vinaròs se celebrà amb
diverses activitats, fins i tot amb una cursa solidària per 'Save
the children '

Un nuevo atún de unos 200 kg varado en la playa de Sol de
Riu tras la borrasca Gloria. Foto: Fredyy

40 cumpleaños de Tatán. ¡Muchas Felicidades!

Les activitats del Dia de la Pau i No Violència va concloure
al CEIP Assumpció de Vinaròs amb la solta de coloms,
gràcies a la col·laboració d'una de les famílies dels
alumnes.

Jordi i Valeria, un dissabte de passeig
8
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El vinarocense Marc Martorell, ganador del III Concurso
Gastronómico Valenciano de la Trufa de Andilla

Marc Martorell Sánchez, de Gaudir Restaurant, en Alcossebre, se ha alzado con el primer premio en el gran certamen culinario celebrado
este pasado lunes en el espacio Veles e Vents de La Marina de Valencia
Redacción

Marc Martorell Sánchez, de Gaudir
Restaurant, en Alcossebre (Castellón)
ha ganado este lunes la tercera
edición del Concurso Gastronómico
Valenciano de la Trufa de Andilla,
municipio de la Serranía valenciana
que un año más ha puesto sobre la
mesa de la alta cocina las excelencias
de su producto estrella: la trufa negra
o tuber melanosporum.
El espacio gastronómico Veles e
Vents, en la Marina de Valencia, ha
vuelto a ser escenario de un show
culinario que ha reunido a algunos
de los principales representantes
del sector gastronómico de la
Comunitat que han disfrutado, y
saboreado, las creaciones de siete
chefs (seleccionados previamente
entre una treintena de aspirantes)
llegados desde Madrid, Alicante,
Valencia y Zaragoza.
Receta ganadora
Tras la presentación y degustación
en
directo
de
los
platos
seleccionados para esta gran final,

el jurado de expertos gastrónomos,
presidido por el chef Bernd Knöller,
ha entregado el primer premio
al chef del prestigioso Gaudir
Restaurante, ubicado en la localidad
castellonense de Alcossebre, que ha
presentado al certamen una original
creación a base de sepia, huevo,
ibéricos y trufa, en cuya elaboración,
el jurado ha valorado tanto la fusión
de elementos culinarios de tierra
y mar, como la potencia de sabor y
la perfecta integración de la trufa
negra en la composición.
En segundo lugar ha quedado el
chef Néstor Oreiro Campos, del
restaurante Esencia, de Beniferri,
(Valencia)con un plato que también
ha querido conjugar “tierra, mar
y montaña” en el que se han
combinado los aromas del monte,
con la trufa de Andilla, y una base
de alcachofas, gamba roja, jamón
ibérico y huevo trufado.
Por su parte el chef Fernando Martín,
del Hotel Novotel Campo de las
Naciones, en Madrid, se ha hecho
con el tercer premio gracias a una

arriesgada apuesta en la que han
demostrado la versatilidad de la trufa
negra integrándola en un postre con
una mousse de queso.
Los
participantes
han
sido
galardonados con premios de 1.000,
500 y 200 euros, respectivamente.
Bernd Knöller, presidente del
jurado, ha sido acompañado por
Cuchita Lluch, presidenta ejecutiva
de
Gastrónoma
Mediterránea,
María Diago, autora de la Guía
Gastronómica de Proximidad y

Sostenibilidad, Pedro García Mocholí,
periodista gastronómico y Rafa
Poveda, presidente de la Academia
de Gastronomía de la Comunidad
Valenciana.
Un espectáculo en directo, siguiendo
la moda televisiva de los concursos
de gastronomía, dirigido por Javier
de Andrés, anfitrión y director del
Grupo La Sucursal, que ha permitido
mostrar un año más la versatilidad
de la trufa de Andilla en todo tipo de
platos.

El Maestrat Motorclub Benicarló hizo entrega el sábado 1
de febrero, a la planta de pediatría del Hospital Comarcal de
Vinaròs, de un pequeño vehículo teledirigido. Así os peques
podrán ser trasladados hasta el quirófano, como un juego más y
harán, de una manera más fácil, llevadera y agradable, su estancia
en dicho hospital.
Desde el Motorclub, agradecer a la plantilla del hospital por
darnos la oportunidad de colaborar con dicho regalo.
Juanvi G.
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Vinaròs dóna avui dissabte el tret de sortida
al Carnaval 2020 amb l’arribada de Carnestoltes
COC i Ajuntament presenten la nova edició de la festa, a la que el consistori aporta 162.000 euros

X.Flores

Vinaròs dóna esta nit el tret de sortida al Carnaval
2020. Un carnestoltes que arribarà per mar, a partir
de les 18.30 hores, des de la platja del Fortí, on
l’esperaran reines, reis, estendards i comparsers,
que al costat d'una rúa protagonitzada per diversos
col·lectius culturals de la localitat i coordinada
per Puro Teatro Arts Escèniques, l’acompanyaran
fins a la plaça Parroquial on tindrà lloc el pregó a
càrrec d'Angela Albiol i la hissada de bandera del
Carnaval que onejarà fins al dia 24 de febrer. Per
primera vegada i en el mateix acte, s'imposaran
els corbatins als estendards i es farà lliurament de
les bandes acreditatives a les Reines i Reis infantils
2020. Aquesta mateixa nit tindrà lloc el sopar de
gala temàtica, inspirada en els balls de màscares
venecians, on s'imposaran les bandes a les Reines i
Reis del Carnaval 2020 i es lliurarà a la desapareguda
comparsa Les Agüeles el Carnestoltes d'Or. També
s'anunciarà al guanyador del concurs d'aparadors.
El regidor de Promoció de la Ciutat, Interès Turístic
i Projecció Festiva, Marc Albella i el president de la
Comissió Organitzadora del Carnestoltes (COC),
Jordi Català, van presentar dissabte 1 de febrer al
mercat municipal de manera oficial el Carnaval de
Vinaròs 2020, que se celebra del 8 al 24 de febrer.
La col·laboració de l'Ajuntament a la festa
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és a través de diverses regidories com la de
Promoció de la Ciutat, Interès Turístic i Projecció
Festiva, la d'Obres i Serveis i la de Governació.
L'Ajuntament aporta un total de 162.000 euros,
quantitat similar a altres edicions. D'ells, l'àrea
que dirigeix Albella inverteix 100.000 euros, dels
quals 33.900 euros són a través d'un conveni per
a despeses, i una altra partida de 66.100 euros
per a pagament a proveïdors. Altres despeses
que també són a càrrec de l'Ajuntament són el
muntatge de carpes i casetes de les comparses,
el cost de les quals és de 35.000 euros, i el reforç
en vigilància privada en la zona de les casetes
com a suport als agents locals, valorada en 24.000
euros, mentre que altres 2.500 euros es destinen
en visites guiades i tallers que complementen
l'oferta turística per a públic familiar en el cap de
setmana de les desfilades. Els serveis de salut que
es desplegaran en els actes costaran 15.000 euros.
Albella va destacar que tot el muntatge de l'escenari
per a la gala de reines, graderies, lavabos, llum, so, i
la vigilància de l'esdeveniment costarà uns 110.000
euros. La gala serà retransmesa per la televisió
autonòmica A Punt en diferit, a les 22.30 hores. El
regidor va agrair la labor de la COC per a dur a terme
la festa i l'empresa que cedeix els terrenys per a
albergar la gala, així com a tots aquells implicats
a fer realitat aquesta nova edició del carnaval.

Novetats
Per part seva, Català va recordar que en el
mercat municipal es podran adquirir les
entrades per a la gala i va repassar els actes més
importants que se celebraran. Va explicar que
el carnestoltes serà enguany “la carnestoltes” i
portarà per nom “Venècia”, en honor a la temàtica
d'enguany, que és el carnaval de la ciutat italiana.
Quant a la gala de reines i reis del dia 15 de febrer,
va avançar que estarà inspirada en un ball de
màscares venecià. La gala infantil de l'endemà, 16
de febrer, serà presentada per sis alumnes de Puro
Teatro Arts Escéniques.
Una altra de les novetats és el canvi de dies
d'alguns actes. Així, la festa de la tercera edat
es passa al dimarts i el karaoke al dimecres,
dia en què també tindrà lloc la batalla
del confeti. Una altra de les novetats és
l'organització d'un “tardeo”. Com sempre, el
dijous serà la festa del pijama i el divendres
la nit boja, prèvia a les desfilades de l'últim
cap de setmana. La desfilada infantil serà
el divendres i partirà des de l'Ajuntament.
Quant a les desfilades, s'inicien les dos a les 18
hores. El dilluns 24 de febrer conclou el carnaval
amb l'enterrament de la sardina, que sortirà de
l'ajuntament i s'acomiadarà a la platja del Fortí.
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TIPS PARA PERDER PESO

Teresa
Juan Vidal,
ganadora
del cartel
anunciador
de la Semana
Santa

Durante estas últimas semanas,
hemos estado hablando sobre
diferentes factores que influyen
en la pérdida de grasa.
Vayamos a recomendaciones
más específicas:
¿Qué alimentos hay que eliminar para la pérdida de
grasa?
Parece curioso pero lo primero que nos viene a la
cabeza son los plátanos (fruta) y los frutos secos. No
se que hicieron en otra vida los plátanos para tener
tan poca prensa. Vuelvo a recalcar que cada persona
es diferente y el plan nutricional se debe adaptar pero
no hay motivo alguno para eliminar ni las frutas ni los
frutos secos. Obviamente, no hay que olvidar que los
frutos secos son muy calóricos, por lo que en ciertas
circunstancias la ración es más pequeña. Por otro lado,
son muy energéticos y saciantes. Hay que encontrar el
equilibrio.
Los alimentos que hay que eliminar para la pérdida
de grasa (y para la vida en general) son los alimentos
ultraprocesados. ¡Sorpresa! ¡Si es que al final los
malos son siempre los mismos! Hacía tiempo que
no os hablaba de los enemigos públicos habituales:
los azúcares, las harinas refinadas, las grasas
hidrogenadas…
Lo hemos comentado hasta la saciedad, sí que hay
alimentos buenos y malos y estos últimos son los
ultraprocesados. Pero hoy quiero incidir en unos que,
para el objetivo que nos atañe son bastante populares.
Me refiero a los productos light, 0,0% y todos los
especialmente pensados para la pérdida de peso.
Sólo te digo una cosa, ¡huye! ¡huye lejos de este tipo
de alimentos!.
“Pero, ¿cómo?”, pensarás… “Sí exactamente están
hechos para perder peso”. No amig@, no. Están hechos
para vender, y el tema del adelgazamiento (sobre todo
si es fácil) vende, y mucho.
Para empezar, en principio siguen una regulación.
Light significa que lleva un 30% menos de grasa que
el original. Sólo un 30%. Mucha gente lo desconoce
y la palabra light en el dorso del paquete parece que
de libertad para comer más ración incluso de la que
tomaría del alimento original. Por lo que al final, comes
más.
Por otro lado cuidado con los productos 0%. ¿De qué
ingrediente lleva un 0%?. Habrá que son 0% grasas
pero para compensar la falta de gusto le añaden
azúcar. El ejemplo típico es el del yogur 0%, al que se
le quita la grasa (buena por cierto) y se le añade azúcar
(malo), y que tampoco sacia.
Cuando un producto es 0% azúcares, lo que se le suele
añadir son edulcorantes y polioles, en cantidades
industriales que pueden acabar produciendo un
malestar gastrointestinal y alterar nuestra microbiota.
Finalmente encontramos los alimentos que llaman la
atención por las pocas calorías que tienen. Barritas con
solo 98 calorías, por ejemplo. Llenos de sospechosos
habituales y sin ningún nutriente de valor que nos
sacie y nos venga bien. Lo único que viene es la culpa y
la frustración porque sigues teniendo hambre.
Un plátano y un puñado de frutos secos tendrán más
de 98 calorías, como los beneficios para nuestro cuerpo
y mente.
¡Continuamos!
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Teresa Juan Vidal, con el cartel
titulado “Fragilidad y fortaleza”,
ha resultado ganadora del
cartel anunciador de la
Semana Santa de Vinaròs
con un total de 7 votos. Al
concurso, convocado por la
Federación de Cofradías, se
presentaron tan solo dos obras,
quedando en segundo lugar el
cartel “Viu-la amb passió”, de
Cristóbal Aguiló Domínguez,
de Cartagena (Múrcia) con 4
votos.

IES Vilaplana: Esquí a Boí Taüll

Cada curs durant el mes de gener, el
departament d’Educació Física de l’IES J.
Vilaplana organitza la tradicional esquiada,
una activitat extraescolar que garanteix
el gaudir a tot l’alumnat que hi participa.
Enguany, del 20 al 24 de gener, un total de
53 alumnes amb el professorat acompanyant
es van desplaçar fins a Boí Taüll, una estació
d’esquí que compta amb les cotes més altes
del Pirineu català i una privilegiada situació
que garanteix neu d’excel·lent qualitat.
Durant aquests 5 dies van realitzar diverses
activitats. Als matins, després d’un bon
desdejuni carregat d’energia, marxaven cap a
l’estació d’esquí on els esperaven les monitores
i els monitors que els instruïen durant 4 hores
(de 10 a 12h i de 14 a 16h). Allà van poder
gaudir dels més de 47.000 metres esquiables
distribuïts en 47 pistes de diferent dificultat.

Acabades les classes disposaven , a més, d’una
hora lliure que els servia per repassar tot allò
que havien aprés al matí. A les vesprades van
realitzar activitats de tot tipus entre les quals
destaquen especialment, per l’èxit que van
tenir entre l’alumnat, la sessió de relaxació
a l’Spa, l’Scape Room i el futbolí humà. A les
nits també van poder fer gresca a la discoteca
de l’hotel Taüll, on van gaudir de diversos
espectacles organitzats especialment per a
l’alumnat. En aquestes jornades no van faltar
tampoc les típiques batalles amb boles de
neu enmig d’un paratge idíl·lic amb el color
blanc com a protagonista.
Tot plegat, una atractiva experiència plena
de valors i creixement personal, convivència,
diàleg, respecte i, sobretot, d’activitat física
saludable.
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XXIX CONCURS DE REDACCIÓ DE SANT ANTONI 2N PREMI
Organitzat per Fundació Caixa Vinaròs
TEMA: EL MERCAT DE VINARÒS
El mercat de Vinaròs és un dels edificis i símbols
més importants de la nostra localitat. Tant per
la seva arquitectura exterior i interior, com per
la seva història o qualitat de productes. Té una
història molt interessant que començà a l’època
dels anys 30, època en la qual va ser construït.
Ha estat un punt de reunions i xarrades entre
amics, compres per a fer el menjar, i moltes més
coses que es solien fer.
Actualment, no es compra ni es visita tant a
causa de l’aparició dels supermercats, on es
venen tot tipus d’aliments i articles en un sol
lloc; cosa que és molt còmoda i fa disminuir les
compres al mercat. Moltes tendes al mercat,
han hagut de tancar per falta de clients. La
societat d’avui en dia preferix la comoditat a la
qualitat. És una etapa dura per als comerciants
de tota la vida però, com tot en aquesta vida, si
no t’esforces no aconsegueixes res.
Per una altra banda, hi ha gent que encara
preferix la qualitat, els bons serveis i se’n refien
dels productes que es venen al mercat. Açò fa
que el Mercat tinga vida quan no hi ha turistes,
que són importantíssims.
Al mercat es duen a terme diverses activitats i

mostres gastronòmiques durant l’any,les quals
atrauen al turisme i posen a Vinaròs al mapa.
EL fet de que es trobe en la platja i la plaça de
l'església fa que, si passeges entre ells, et creues
amb l’auditori i el mercat. La seva ubicació és
molt bona; a l’alba, si mires des del carrer major,
es veu un paisatge meravellós. Amb el mercat
i l’auditori a l’esquerra, i la mar amb un color
ataronjat a la dreta. Són imatges que només es
poden veure en aquest poble.
Un altra part bonica, és la façana de l’edifici,
ornamentada amb detalls menuts però ben
treballats; barrejant els colors blau i blanc, que
formen la bandera vinarossenca. Un detall molt
important és l’escut de Vinaròs, en la part alta
de la façana. En conclusió, volia dir que és una
obra arquitectònica molt ben elaborada.
Per a finalitzar, m’agradaria dir que el Mercat
de Vinaròs, per a alguns o algunes és la seva
infància; per a altres, és el seu mitjà per a viure i,
per a tots, és part del present del nostre poble.
YASSER ALIMMOUCH TBATOU
IES JOSÉ VILAPLANA
2N. ESO

'Historia de una escalera' per a l’alumnat del Vilaplana

El passat 24 de gener l'alumnat de batxillerat de
l'IES José Vilaplana va assistir a la representació
teatral de Historia de una escalera, d'Antonio
Buero Vallejo (1916-2000), que va tindre lloc a
València. Aquesta activitat complementària va ser
organitzada pel departament de Castellà.
La companyia teatral de l'editorial Micomicona va
fer una acurada representació de l'obra amb un
magnífic elenc d'actors professionals i de la qual

cal destacar l'absoluta fidelitat al text original. Des
de les seues butaques l’alumnat va ser testimoni
mut de les diferents situacions protagonitzades
per famílies de classe modesta espanyola en un
període de temps de trenta anys aproximadament.
Temes com l’amor frustrat, la venjança, les
relacions familiars i les xafarderies van captivar
des del primer moment la seua atenció ja que,
representats sobre l’escenari, van adquirir una

nova dimensió, totalment diferent a la que els
ofereix la lectura individual.
L'alumnat, que prèviament ja havia llegit i
treballat aquesta obra que forma part del temari
per a la Selectivitat, va gaudir de la posada en
escena d’aquest drama que, en el seu moment, fou
guardonat amb el premi Lope de Vega. Sens dubte,
una experiència més que contribuirà a augmentar
el seu bagatge cultural.
15
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Emergents! La exposició de llibres “Pop-up” a la biblioteca
La Biblioteca Municipal de
Vinaròs acull en els seus
passadissos de la planta baixa
fins a final de mes l'exposició
de llibres Pop-Up titulada
“Emergent!”, i que va ser
presentada dimarts al matí per
la regidora de Cultura, Anna
Fibla. L'exposició “Emergent”
està dirigida a tots els públics
i és propietat de la Biblioteca
d'Onda. Es tracta d'una mostra
formada per uns 60 llibres
i uns cartells explicatius
de les diferents tècniques
desplegables, entre les quals
trobem
llibres
emergents,
de
serpentina,
encunyats,
de construcció, musicals, de
llengüetes, rodes i solapes,
desplegables,
metamorfosis,
carrusel
i
panorama.

Fibla va recordar que el llibre més
antic que es coneix en emprar
elements dinàmics és una obra
de Ramón Llull de 1303, sobre
astrologia i que durant els segles
següents aquestes tècniques es
van usar en treballs acadèmics.
No va ser fins al segle XVIII
que van començar a aplicarse a llibres dissenyats per a
l'entreteniment, especialment
per a la infància. Amb el temps,
les tècniques emprades han
anat diversificant-se molt i ara en
la major part dels llibres podem
trobar-ne diverses, la qual cosa
enriqueix els resultats artístics
de l'obra. Aquests llibres s'han
denominat
tradicionalment
com a desplegables, encara que
més recentment s'ha adoptat el
terme anglosaxó “Pop-Up”.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 14 de f e b r e r , 17.30h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL S A L A D’ A C T E S Vinaròs

“Canto jo i la muntanya balla”
d’Irene Solà

La vinarossenca amb arrels benicarlandes Núria Albesa, ha exposat a la Fundació Caixa Vinaròs,
Arquitectures de l' aigua i han volgut acompanyar-la els seus amics que són uns grans "fans
destacats" amb una samarreta i també els seus pares i el gran amic benicarlando Isaac Molina
entre altres que també van assistir a l' inauguració el passat divendres 31 de gener.  
Exposició que romandrà oberta fins al proper 4 d' abril 2020.
Juanvi Gellida
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Presenta : Gemma Redó

Canto jo i la muntanya balla és una novel·la en què prenen la
paraula dones i homes, fantasmes i dones d’aigua, núvols i bolets, gossos
i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Una zona d’alta
muntanya i fronterera que guarda la memòria de segles de lluita per la
supervivència, de persecucions guiades per la ignorància i el fanatisme,
de guerres fratricides, però que encarna també una bellesa a la qual no li
calen gaires adjectius. Un terreny fèrtil per deixar anar la imaginació i el
pensament,
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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.

La colla de Nanos i Gegants de Vinaròs vam acudir a la 29
Trobada de Gegants de Castellbisbal.

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.

C./ Molino, 6. Entr. Nº2.
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y dietética
y dietética
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828 756 6
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y c/964
Almas
113.
Vinaròs
607 851 856
www.nutriestudio.com
T. 964 828 756
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www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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La sang no ens corre, ens desfila
Per Guillem Alsina Gilabert.
Alcalde de Vinaròs.
Aquesta frase, que per a molts
pot ser desconeguda, és molt
representativa per explicar com
els vinarossencs, a pocs dies
de començar el nostre carnaval,
vivim aquests minuts de descompte.
El nostre carnaval, el de Vinaròs, és Festa d’Interés
Turístic Autonòmic des de l’any 2007. Un títol
que com sempre hem repetit, comporta drets i
obligacions.
El nostre carnaval, tot i néixer d’una vocació
ciutadana, veïnal i coorganitzativa, ha anat
evolucionant cap a diferents models al llarg dels
anys. Hem sumat comparses, comparsers i visitants.
Som conscients d’aquelles qüestions que hem de
millorar per no morir d’èxit i mantindre viu l’esperit
de la festa. I sabem també, que qualsevol model
ha de passar per la projecció festiva i turística
d’aquesta festa.
Un carnaval que compta amb la participació
econòmica municipal i directa d’aproximadament
160.000 €, mereix una base sòlida, professional i
amb projecció. No busquem un model de festa
de consum intern. Busquen un model de festa de
consum exterior i d’impacte econòmic i turístic cap
a la nostra ciutat i els seus negocis. Busquem un
carnaval obert.
Algunes dades per entendre la dimensió
d’aquest esdeveniment:
30 comparses, 4.000 persones desfilant, 8.500
persones veient en directe la Gran Gala de les
Reines i Reis.
Precisament, aquest acte, el de la Gran
Gala, compta amb un pressupost aproximat
d’organització i producció de 100.000 €. Un
esdeveniment, que s’emetrà a través de la
televisió pública valenciana Àpunt el dissabte 15
de febrer i on es podran contemplar creacions
de milers d’€ i de 5x5 metres. Una escenografia
que ens transportarà cap als temps dels grans
balls de màscares venecianes i on el llum i el so,
seran indispensables per fer lluir cada reina i rei.
Tenim la base del treball, la creativitat i l’esforç.
Això vol dir que som capaços d’arribar allà on
ens proposem. Però les metes i les fites no
s'aconsegueixen sense un treball coral, conjunt
i d’equip. L’individualisme no té lloc en aquesta
festa.
Per això, sempre que el carnaval vulgue esdevindre
una festa tolerant, respectuosa i inclusiva amb els
que ens venen a veure, així com creativa i atractiva
per a tothom, estarem al seu costat.

18

La deuda de la Generalitat
con Vinaròs

Vinaròs ¿España vaciada?

Cada vez está más claro
que el actual equipo
www.ppvinaros.es de gobierno está más
preocupado en sus luchas
y contradicciones internas que en gestionar y dar
solución a los múltiples problemas de Vinaròs y los
vinarocenses.
Han pasado cuatro años y medio desde que la
suma de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos
gobierna en la Generalitat y ni una sola inversión
ha realizado el gobierno autonómico en Vinaròs.
Promesas muchas, pero de realidad ninguna.
La Generalitat Valenciana sigue teniendo
pendiente el colegio Jaume I, el segundo centro
de salud, la ampliación del puerto pesquero y
deportivo, la estación de autobuses, el sellado del
vertedero, convertir en terciaria la depuradora de
aguas, la ampliación del instituto Vilaplana, y un
largo etcétera. En cuatro años y medio nada de
nada a no ser que el gobierno de Alsina y Fibla
cuenten como logros las portadas del Diariet con
los anuncios fallidos.
Y ahora se suma un nuevo agravante: La
Generalitat no paga al Ayuntamiento de
Vinaròs aquellas subvenciones que le otorga.
Los vinarocenses seguimos sin cobrar ni un solo
euro del Fondo de Cooperación Municipal del año
2019 y son decenas de miles de euros; seguimos
sin cobrar todas las subvenciones otorgadas en el
Diario Oficial pero cuya transferencia económica no
llega y ello está asfixiando a las arcas municipales.
Por eso sorprende que, aquellos que vivían
instalados detrás de la pancarta cuando eran
oposición, ahora no tan solo callan, sino que
ocultan esta realidad a los vinarocenses y por ello
es el Partido Popular quien pone el tema encima
de la mesa una vez más.
Ximo Puig y Mónica Oltra deben pagar ya lo
que deben a los vinarocenses. El gobierno del
Botànic gasta cada año 300 millones de euros en
chiringuitos creados por la izquierda valenciana
que no sirven para nada y se olvidan de pagar a
los Ayuntamientos que son quienes prestan los
servicios que ellos deberían prestar.
Desde el Partido Popular exigimos conocer al
detalle el dinero que la Generalitat Valenciana
adeuda a Vinaròs y exigimos que Alsina y
Fibla reclamen todos los días a sus superiores
en Valencia que envíen el dinero que han
prometido. ¿Quién se lo ha quedado? ¿Dónde está
ese dinero que es de los vinarocenses? Queremos
respuestas y las queremos ya.

En el pleno de la semana
pasada el equipo de gobierno
aprobó la programación de las ordenanzas y
los reglamentos que quieren presentar durante
el presente año. En dicha relación no está la
modificación del obsoleto ROM que permitió
integrar a un concejal tránsfuga del PVI en el grupo
mixto hasta que, a consecuencia del recurso que
presentamos, el actual secretario estimó nuestros
argumentos y puso las cosas y al concejal
tránsfuga en el sitio que por ley corresponde.
Por mucho que dijeran que están trabajando en
ello, la no inclusión de la modificación del ROM
en la relación no nos dejó otra salida que votar el
punto en contra.
Dicho lo anterior vayamos al asunto que guarda
relación con el titular.
Al final del pleno se debatió una moción instando
al equipo de gobierno a reactivar la tramitación
del polígono de les Soterranyes donde las
intervenciones de alguno de los portavoces me
dejó ciertamente descolocado.
No me ha sorprendido la postura contraria del PP
porque la ha mantenido desde siempre, recuerdo
mi exasperación por el retardo de la tramitación
desde el Gobierno de la Generalitat entonces
controlada por su partido que, para no tener que
devolver los fondos recibidos de Madrid, en vez
de comenzar el desarrollo de la primera fase, el
retraso provocó que tuviéramos que invertir aquel
dinero en los terrenos para las otras fases que se
desarrollarían años después. A favor del PP hay
que decir que cuando gobernaron, por lo menos
continuaron con la gestión para desarrollar
la primera fase, que el alcalde Pla de TSV dejó
caducar en la legislatura anterior, lo que no me
puede sorprender porque estuvo en contra del
polígono desde el primer momento. Y respecto
de Compromís, que mire bien lo que lleva en su
mochila porque fue el concejal Fontanet quien
hizo posible con sus abstenciones lo que el señor
Amat define como “pufo” pero que para el PVI sigue
siendo la mejor inversión de futuro.
El polígono comenzó con la colaboración del
gobierno de Zapatero y con la desgana del
gobierno de Rajoy en Madrid y con la desidia de
todos los gobiernos de la Generalitat, incluidos
los dos últimos de Ximo Puig. Soterranyes
siempre ha caminado con el pie cambiado en
alguna institución de la que dependíamos y la
consecuencia de todo ello la tenemos bien patente
hoy en día.
Ciertamente que la crisis frenó muchas iniciativas,
pero por mi edad aún recuerdo que Vinaròs fue
una de las tres ubicaciones para construir la Ford
que finalmente se fue a Almusafes, o también la
Opel que luego se fue a Figueruelas. ¿Quién puede
decir que con una buena oferta de suelo industrial
terminado ello no sería un buen reclamo para la
implantación de industrias europeas o asiáticas
en Vinaròs? Por cierto ¿saben ustedes cuales
eran los terrenos que se valoraban entonces para
emplazar la Ford y la Opel? Pues uno de ellos era
les Soterranyes.
Mientras tanto, muchísimos vinarocenses se
tienen que desplazar a trabajar a industrias
de poblaciones de nuestro entorno y nuestros
jóvenes titulados tienen que emigrar lejos de aquí.
Hablamos de la España vaciada como una cosa
lejana, cuando en industria y en agricultura ¡¡ ya la
tenemos aquí!!

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

de Vinaròs

Per Juan A Blanchadell
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Soterranyes
Per S. Fabregat
El passat ple Ciudadanos va
llançar una moció per instar a
l'ajuntament que reprengue les
gestions del Projecte del polígon
industrial de les Soterranyes quan
fa escassos set mesos en roda de premsa va dir
que la urbanització dels terrenys era un projecte
inviable econòmicament.
Desconeixem el motiu pel qual fan aquesta moció
al ple... almenys pareix que li preocupa alguna
cosa de Vinaròs, no com PP que l'únic que fa ple
darrere ple és demagògia, manipular idees i
torpedejar iniciatives realment bones per Vinaròs
per interessos partidistes. Política tòxica.
La moció l’ha aprofitat el PVI per justificar la que
és la inversió més desaforada del nostre municipi
junt amb el Castor en temps del boom i que ha
hipotecat greument a Vinaròs durant més d'una
dècada. Diversos equips de govern han intentat
donar solució al problema que paguem tots els
pobres vinarossencs i avui dia el projecte no té
solució a ni a curt, ni mitjà, ni llarg termini encara
que l'oposició acuse l'actual equip de govern de
passivitat.
Des de TSV no entenem com el PVI qualifica de
tonteria fer millores amb fons públics al sòl industrial
privat i en canvi, proposa gastar molts més diners
urbanitzant terres a 7 km, hipotecar el municipi,
destruir el medi rural mil·lenari per donar-lo a bon
preu a altres indústries... Un destarifo. Si haguessen
comprat els terrenys a les Planes Altes i regalat
encara haguera sortit més barat i més útil. Estem
a favor de la regularització del preu del sòl tant per
a indústries com per a habitatges, fent inversions
per obtenir sòl públic i oferir-lo a bon preu però no
amb costos desmesurats per als vinarossencs. El
projecte de fer un polígon industrial a Soterranyes
és inviable i els vinarossencs han de saber els
motius.
La compra dels terrenys, projectes i altres despeses
han costat uns 12 milions d'euros per 1.000.000
m² que no suposen ni el 50% de la superfície
planificada i que han hipotecat el municipi durant
més d’una dècada privant-nos dels més bàsics
equipaments que necessita Vinaròs. La compra
d’uns terrenys que mai han superat cap tràmit a 6€/
m² és una temeritat i ratlla la negligència política.
La inversió per urbanitzar aquestes disperses i
allunyades finques suposa un cost de com a mínim
20 milions més, per portar electricitat suficient a la
zona, portar aigua potable des d'algun lloc el més
proper possible i fer una nova depuradora, ja que
l'existent està a més de 10 km. I per descomptat,
la pavimentació de vies noves de 20 metres,
enllumenat adequat, clagaveram de pluvials i
residuals, connexions de transport... D’on pensen
treure els diners… Ara a Vinaròs tenim la sort de
tenir un govern que amb l'EDUSI pot aconseguir
els equipaments que necessitem amb la meitat
d’inversió.
La crua realitat és la administrativa. Per requalificar
els terrenys a sòl urbanitzable hauria de passar
una aprovació medi ambiental que ignorés el
patrimoni natural, cultural i històric allí present,
només possible en males arts polítiques. També
s'hauria de fer una memòria econòmica impossible
de justificar per tot el que hem dit. Sort que després
de la crisi la normativa urbanística ha corregit tots
els errors del passat i prohibeix amb sentit comú
aquests tipus de projectes que suposen la ruïna,
la destrucció de la natura i que solen ocultar
interessos privats en mans de polítics municipals.
Per favor pensen en el bé de Vinaròs.

Jo també vull botella

Crisis y ¿divorcio?

Per Paula Cerdà.

Per Emmanuel Herrera

La setmana passada
molts vinarossencs
van conèixer via
xarxes socials la proposta realitzada pel regidor
de Transició Ecològica de les botelles de vidre.
La notícia tenia veritats a mitges tintes; “Vinaròs
sense plàstics” és l’eslògan de la campanya, però
després de fer una primera publicació van haver
de fer-ne una altra on va caure el teló.
Les botelles de vidre que han sigut pagades en
els diners del pressupost (integrat pels diners
de tota la ciutadania), sols són per a ús de 400
treballadors de l’Ajuntament i tots els regidors
de la corporació. L’equip de govern diu que defèn
la “transparència” i de fer un ús adequat dels
diners de tots, però la realitat és que han gastat
eixos diners per a benefici d’uns pocs. No sé per
a què es reparteixen entre tots els regidors quan
demostren a l’hora de la veritat que la botella no
és necessària perquè no la utilitzen (més de dos
hores de plenari i teníem a la taula sols 3 regidors
la botella?). I, un altre tema és com han fet el
repartiment de les botelles.
“Treballadors de l’Ajuntament” és una paraula
massa àmplia quan no tenim una RPT (Relació
de Llocs de Treball) de tots el personal a càrrec
de l’Ajuntament. Perquè, a part dels tècnics,
secretaris, administratius, auxiliars, becaris...
també hi ha altre personal, gent que treballa fora
d’oficines (com la Brigada) o de conserges a les
escoles. Però el més greu per a mi és el fet que
la ciutadania que no treballa per a l’Ajuntament
no pot aconseguir eixes botelles. Per què ha de
regalar-les a uns i a altres no? No paguem tots els
nostres impostos?
Potser la idea de Vinaròs sense plàstic ha estat mal
gestionada; les ha regalat però les botelles de
plàstic han continuat estant al plenari de gener
i els residus plàstics post-Glòria encara esperen
a ser recollits a la platja del Fortí. A Carnaval
tampoc podrem ser ciutat sense plàstics per tots
els gots que se tiren a les casetes i pel recorregut
del desfile. Però com a mínim més papereres
visibles al recinte i durant el recorregut ajudarien
a que la brutícia no estigue tirada per terra.

Hace tres semanas se hacían públicas
las desavenencias de este bipartito que
parece no arrancar en Vinaròs. Unas
‘Escenas de Matrimonio’ que complican
la vida de los vecinos.
La crisis es patente y el divorcio veremos si
tardará mucho en llegar. Precisamente, fue una
moción de Ciudadanos quien volvió a desatar una
discusión que no sabemos cómo acabará. Desde
nuestro grupo municipal pedimos el desbloqueo
del polígono de Soterranyes cuanto antes. Este
proyecto no puede seguir en el olvido por más
tiempo, pues Vinaròs necesita crear empleo y
empleo de calidad. Nuestra ciudad, pese a ser la
capital de la comarca, lidera el paro de la zona.
Pero eso no parece ser suficiente para que el bipartito
camine unido en su defensa y reivindicación.
Tots Som Vinaròs se descolgó inexplicablemente,
olvidando que ellos mismos lo reclamaban la
legislatura pasada, bajo su mandato. De repente,
los miembros de Podemos se escudaron en el valor
paisajístico, medioambiental y cultural de la zona
sin tener en cuenta que no siendo potencia turística
no vamos a conseguir ningún retorno económico,
tras haber invertido, nada más y nada menos,
que 12 millones de euros. Además, de que en su
programa electoral apostaban por un huerto solar,
incompatible con lo que ahora quieren vender. En
definitiva, todo un ejemplo de incoherencia.
Desde Ciudadanos lo tenemos claro. Hay que
buscar la manera de rentabilizar el polígono. Por
fases y poco a poco, pero no podemos enterrar
12 millones de euros si queremos generar
oportunidades y riqueza en Vinaròs.
Esperemos pues, por el bien de todos los vecinos,
que el bipartito se ponga de acuerdo y no deje
pasar más tiempo en buscar alguna solución para
este proyecto.
Por último, no puedo pasar por alto mi alegría y
la de mi partido porque hayamos dado un paso
definitivo para acabar con los barracones del
CEIP Jaume I. Desde Ciudadanos votamos a favor
por responsabilidad, porque no queremos ser un
obstáculo en la supresión de las aulas prefabricadas.
Sin embargo, advertimos a Conselleria y al
Consistorio que fiscalizaremos su labor para que no
haya ninguna excusa que retrase más de lo debido
el nuevo centro.
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OPINIÓ
Per si no ho sabíeu, al planeta Terra tant se l´hi en dona el canvi climàtic (I)
El passat 19 d´Octubre al Vinalab, i patrocinat per
Ecologistes en Acció, el Dr. Juan Carlos Lino Martinez
(Llicenciat i Doctorat en Biologia) va donar una
interessant conferencia sobre “Fitoplàncton Marí
i Canvi Climàtic”. D´entrada cal dir que el nombre
d’assistents era molt reduït, pot ser dues dotzenes
ben comptats. Quina pena que davant d´un tema
tan ben presentat didàcticament, i tan important
com aquest en un llunyà passat i en un candent
present, l’assistència no fora massiva com mereixia.
Es aclaparant la indiferència que es te, en general,
per qualsevol fragment de la societat, joves o adults,
formats o per formar, per adquirir uns coneixements
que ajuden a fer-se un criteri mínimament seriós,
amb el que ser crítics, entenedors i responsables
de l´actuació pròpia i aliena a emprendre en el
moment actual de crisi climàtica, que amenaça
molt seriosament a les properes formes de vida, la
humanitat entre elles, en un futur no massa llunyà.
La presentació va ser molt il·lustradora sobre el
paper que les microalgues del fitoplàncton marí
han tingut en la evolució de la vida en la biosfera del
planeta, tant en els continents emergits com en els
mars i oceans, degut a la seva actuació essencial en la
incorporació de l´oxigen produït per la fotosíntesi de
les microalgues primigènies a les aigües oceàniques
i a l´atmosfera terrestre, així com l´eliminació del gas
carbònic (CO2) altament concentrat en les aigües i en
l´atmosfera inicial del planeta, inhàbil per permetre
la respiració vital de plantes i animals, i conformador
d´un intens efecte hivernacle que tampoc facilitava
cap tipus d´activitat vital a l´atmosfera oberta.
En referir-se al canvi climàtic que ens amenaça,
no va tindre més remei que tornar a parlar del
gas carbònic (CO2) que està augmentant la seva
presència en l´atmosfera terrestre, degut a l´activitat
humana, desfermada en prossecució d´un irracional
i insostenible desenvolupament, que no sabem on
ens portarà, basat en una necessitat incontrolada

de consum d´energia, produïda a partir dels
combustibles fòssils (carbó, petroli, gas) i altres
recursos minerals (urani) no renovables, sense
parlar d´altres recursos tampoc renovables com
l´aigua, alguns metalls, terres rares, i altres elements
que no són prou abundants en el nostre planeta,
però que són essencials per aquest insostenible
desenvolupament al què som arrossegats en les
societats modernes i avançades, actuals i en vies de
creixement.
Tornant a les microalgues oceàniques que, per molt
protagonisme que vulguem donar a l´Amazonia
com pulmó essencial per mantenir els nivells
adients d´oxigen i de CO2 a l´atmosfera, són les
que majorment acompleixen aquesta tasca a nivell
global, cal dir que el progressiu increment del gas
carbònic en l´atmosfera, coprotagonista del efecte
hivernacle que produeix el canvi climàtic junt amb el
gas metà, està canviant el pH (augment de l´acidesa)
de les aigües marines, que provoca la dilució de
les envoltes calcàries de molts organismes, com
les algues del grup dels coccolitoforids, de les
estructures calcàries dels coralls, amb l´eliminació
de les zooxantel.les endiosimbionts, posant en perill
la continuïtat de la vida als mars i oceans. I la nostra
en terra.
Però cal tindre molt clar que l´acció humana
està canviant el regim climàtic, les condicions
que incideixen en el manteniment de la vida en
la biosfera terrestre, és a dir en el envolcall de
vida animal, vegetal i els seus productes sobre la
superfície del planeta que, repartit uniformement
per damunt d´aquesta superfície no representaria
gaire més que uns centímetres de gruix. Però es
amb això que la biosfera a la Terra es comporta
com un gran organisme viu, d´acord amb la idea o
concepte de Gaia, plantejat per James Lovelock.
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Però d´això la Terra com a cos planetari, no en te ni en
pot tindre consciència. La biosfera no li importa res
al planeta. La biosfera ha aparegut sobre el planeta
perquè s´hi han donat unes condicions adients fa uns
3.500 milions d´anys, que ens han portat fins aquí i
ara. Cal tindre en compte que si la nostre estultícia
com espècie humana, ens porta a la catàstrofe final,
el planeta Terra, com a cos planetari, seguirà existint,
fins que d’aquí uns 5 milions d´anys, quan el Sol, ja
vell, es converteixi en una estrella nana blanca (ara
es nana groga), i se li acabi tot el hidrogen que ara
“crema” (fusió nuclear), patirà un procés d´expansió
que acabarà engolint-se els planetes mes propers:
Mercuri, Venus i la Terra. Aleshores ja no hi serem
sobre el planeta, ens haurem extingit abans, o
“alguns” se´n hauran anat a qualsevol “exoplaneta”
dels que ja ara s´estan buscant amb avidesa.
Tant poc li importem al planeta que podem
assegurar que existim gràcies a la “involuntària”
evolució que ha sofert la crosta solida externa,
surant per damunt del manto exterior. Les masses
continentals emergides canvien de forma i
distribució amb el moviment continu de les plaques
tectòniques, originant tots els accidents geogràfics
que coneixem, els continents, les serralades, els mars
i oceans, etc. I sabem que aquesta activitat pròpia
del planeta també pot ser letal per tota la biosfera,
del que tenim testimonis en els cinc diferents
períodes d´extinció massiva que ha sofert, l´últim
el del període Cretaci-Terciari, fa 65 milions d´anys,
en el que va desaparèixer el 75 % de les especies
vives. Extincions que poden produir-se per accions
externes al planeta, com en el cas de la caiguda de
grans meteorits, o per la activitat pròpia del planeta,
com són els gran terratrèmols i el vulcanisme.
				(continuarà)

A.C. Jaume I

SOM 10 MILIONS
La revista “LA CORVELLA” de la Plataforma per la
llengua en el seu nº 34, independentment de les
interpretacions personals i locals, que se li puguen
donar, diu:
“En els darrers temps la llengua catalana ha patit
nombrosos intents de fragmentació que tenen
com a únic propòsit d’empetitir la nostra llengua .
Aquest foment del secessionisme lingüístic, sovint,
el fan les institucions i administracions públiques
mateixes, un fet que encara és més greu perquè
amb diners dels ciutadans s’ataca directament el
patrimoni lingüístic i es menysté el rigor científic i
acadèmic dels experts en filologia.
La unitat de la llengua Catalana és per tant, un
fet empíric i administratiu , independentment
del nom que rebi cada tipus de parlar. El Tribunal
Constitucional espanyol, va validar l’equivalència
entre Valencià i Català com també ho fa el Tribunal
Superior de justícia valencià, que va anul·lar
una ordre de la Generalitat valenciana que no

Francisco Amat

acceptava el títol de Filologia catalana com a prova
suficient del coneixement de la llengua valenciana.
Tot això sembla que no és prou per a institucions
com el govern d’Espanya o Advocacia de l’estat
espanyol que fa unes setmanes considerava en un
escrit que el valencià i el català no són la mateixa
llengua perquè no és reconegut a nivell legislatiu
Les conseqüències d’aquests intents de
trencament de la unitat de la llengua catalana són
evidents per al català mateix, però especialment
per a la ciutadania, a qui li surt car, li comporta més
maldecaps i li lleva drets lingüístics.
Un exemple d’aquesta voluntat de trencar la
llengua la trobem en portals web o en documents
del govern espanyol i ens estatals en general que
ofereixen les opcions lingüístiques català valencià
separades, com si foren llengües diferents . Una
altra conseqüència és la incapacitat i la manca
de voluntat política dels governs andorrà, català,
valencià, balear, aragonès, nord català i sard de

JAUME I
treballar conjuntament pel català.
La manca de reciprocitat dels mitjans
audiovisuals de parla catalana n’és una mostra.
Sèries o pel·lícules que s’han doblat en tres varietats
diferents de llengua catalana, atès que tant IB3,
com canal9/A Punt i TV3 han fet versions pròpies
en lloc de compartir-les i, per tant poder tenir fins
a dues sèries o pel·lícules més, disponibles en la
nostra llengua. És a dir que tot això representa
uns diners que es perden i generen uns costos
d`oportunitats , atès que es podrien destinar a
doblar altre continguts.”

ASSOCIACIÓ CULTURAL

Hem vist que sensibilitzar la població dels Països
Catalans que més enllà de les denominacions
populars, que sempre defensen interessos
partidistes i polítics, tots compartim un mateix
idioma, i que els intents secessionistes i la manca
de coordinació política surten cars a la ciutadania.
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PESCA

Peix conill tacat

Andrés Albiol

Arranque también de
temporada del cerco en
1959, Fernando Albiol
Subirats bogando en el
bote de faroles de la traíña
Mari Dunia.

Comienzo cerquero en la provincia de Castellón

Finalizó la veda provincial de la llum tras dos meses de parada biológica. El resto de modalidades que
están operativas faenaron normal, a excepción de la jornada del miércoles, que tuvieron fuertes aires
de mistral y la mitad no pescó. Las extracciones han sido buenas. Y las cotizaciones con altibajos.
La pesca de arrastre, los ocho bous subastaron a diario langostino, cigala, gamba, calamar, choquito,
pescadilla, gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, móllera, galera, raya, canana, pulpo blanco y
morralla.
El cerco, las tres traíñas de nuestra base iniciaron la campaña de capturas de peix blau por aguas de
Castellón y Burriana.
Los trasmalleros, cuatro barquitos calaron las redes a la sepia. Dos al mabre, pagel y corvina. Tres al
lenguado y rombo. Y una a la langosta, cabracho y brótola.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, una llevó ejemplares de 1 a 3 kg.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones atraparon con anzuelo dorada, dentón, pargo y sargo.

El 'brexit', ¿afectará a nuestra pesca?

Ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la incertidumbre se cierne, en especial, sobre el
sector pesquero español, que tiene 113 barcos que faenan en el litoral británico, de los que 95 son de
Galicia. En un principio se ha acordado-concedido un periodo transitorio hasta el 31-12-20, para que
ambas flotas (la inglesa y la comunitaria) sigan faenando sin novedad manteniendo el ‘statu quo’ que
permite el acceso mutuo pescando a sus respectivas costas. Y a partir del 2021, se acordará bien una
prórroga, o se optará por la ruptura, bien abandonando la flota española las aguas jurisdiccionales
inglesas, o quedarse allí pagando unas comisiones extra. Lo que encarecerá el pescado. Otro dilema
es que hay flota británica pero con capital gallego, y que también tendrán que pagar aranceles a la
UE si quieren entrar sus frutos del mar por las fronteras de la Europa continental, por lo que subirá
igualmente el precio de dichos pescados.
Después quedará la incógnita del valor que tendrá el pescado vinarocense, etc, pues a priori tendría
que subir un poco de cotización por la competencia mas cara de los que traerán de Gran Bretaña a
España.
En un principio parece ser por lógica, que las exportaciones e importaciones comunitarias al Reino
Unido y viceversa serán mas caras por las tasas aduaneras, ya que las transacciones no serán de
libre comercio comunitario y obviamente tendrán un tipo mas elevado de requisitos fiscales, etc,
evidentemente al alza. En fin, la pregunta está servida.

És un dels peixos invasors dits com a espècies
Lessepsianes a l'entrar al Mediterrani pel Canal de
Suez procedents del mar Roig. En castellà li diuen
sigano nebuloso i pez conejo de cola cuadrada, pel
paregut del rostre amb el mamífer animal terrestre,
en francés poisson-lapin à queue tronquée, en anglés
dusky spinfoot i en alemany Braner Kaninchenfisch.
El seu nom científic és Siganus lirudus. De la família
Siganidae, posseïx un cos alt, comprimit lateralment.
Vist de perfil recorda una el·lipse. Boca terminal i
xicoteta. Posseïx una sèrie de dents sols en cada
mandíbula, per a tindre l'incisius dos cúspides
laterals. Les seues fosses nasals estan recobertes
per llargs lluentons. Les galtes tenen la superfície
irregular i amb protuberàncies. Composició aletes;
D XIII+10, que està precedida d'una espina curta
ixent i a vegades oculta. A VII+9, V I+3+1 amb esta
característica familiar, P 17. I la cabal està truncada.
Les espines estan connectades a glàndules verinoses.
La seua escamació és dèbil, amb xicotetes escates
incrustades en la pell. Té un color gris verd marró en
la base del cap, la zona superior del cos i les aletes. El
tòrax i ventre platejats. L'abdomen clar. Corporalment
la coloració està dividida per la línia lateral, sent més
fosca la de dalt. Se li distingix una franja horitzontal
que unix els ulls. Talla 30 cm. Es reproduïx a l'estiu. En
la seua lliurea nupcial adquirixen tons i colorits més
vistosos. Fertilització externa. La femella deposita a
l'enfosquir ous adhesius, que eclosionen en larves
pelàgiques transparents que s'alimenten entre el
plàncton. A mesura que creixen mengen invertebrats
i es fan herbívors, en especial preferixen algues i
parts digeribles de corals, etc., per la qual cosa pot
deteriorar l'entorn. Viu dels 3 a 50 m. de profunditat
entre esculls i arena. És solitari o en grups de sis.
Diürn, de nit dorm en clavills canviant el seu colorit i
ensopix les seues funcions corporals per a camuflarse i passar inadvertit dels seus depredadors. De
mediocres carns blanques per a degustar. Les seues
captures al tremall són rares.

MEMORIA I RESUM PER ESPECIES DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE TREMALL I D’ALTRES ARTS DE L’ANY 2019 (III)
PEIXOS:
Tonyina (Atún rojo)
7.991 kg
Escrita (Raya)
2.209
Totines (Mantas, Batoideos)
128
Besuc (Besugo)
2.299
Boga i Xucla (Bogue /Picarel)
12
Rallat (Bonito)
538
Llampuga (Lampuga)
48
Caballa (Verat)
1
Vetes (Cintas)
16
Congre (Congrio)
237
Gall (Pez de S. Pedro)
315
Orá (Dorada)
3.846
Móllera (Faneca)
4
Gallineta (Cabracho)
2.240
Sorells (Jureles)
278
Asparrall (Raspallón)
634
Palá (Lenguado)
6.507
Sard (Sargo)
1.724
Lliri (Anjova)
346
Llobarro (Lubina)
255

Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Salvarriego)
Pagell (Pagel, Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Murena (Morena)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Bis, Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)

38
2.640
18
4.536
1.247
2.261
377
50
192
1.184
12
92
65
605
9.328
230
3.244
367
138
5
267

Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Corvina (Reig)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tord (Tordos)
Rom (Rémol, Rombo)
Palaí (Acedia)
Total...................................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)

299
82
589
403
7
518
7
360
470
26
496
21
25
306
23
632
134
______
61.146

Cranc blau (Cangrejo azul)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

1.602
7
5.977
1.185
2.342
140
_______
Total...................................... 11.275
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
25
Sepió punxa (Choquito)
15
Sépia (Choco)
8.576
Polp roquer (Pulpo roquero) 17.455
P. mesquer (P. almizclado)
20
Polpa (Pulpón)
16
Caragol punxent (Cañailla)
326
_______
Total…………………….......
26.459
Total extracció.....................
98.880
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El exjugador del Club Bàsquet Gil Comes Josep Fermí debuta en la ACB

Josep Fermi jugador que militó en el Club Básquet
Gil Comes Vinaròs en edad infantil y que en la edad
cadete fue becado por el Casademont Zaragoza,
debutó el sábado 1 de febrero de 2020 en la liga
ACB, convirtiéndose en el primer jugador del club

en debutar en dicha liga, que es después de la NBA
la mejor liga del mundo.
Desde el club queremos felicitar a Josep Fermí por
su gran logro y desearle la mayor de las suertes.
También agradecemos tanto al Club Bàsquet

Benicarló como al Ayuntamiento de Benicarló que
nos permitan el uso de sus instalaciones
deportivas; uso motivado por las actuaciones de
reparación que se están llevando a cabo en las
instalaciones del Pabellón Municipal de Vinaròs.

Categoria Sub14 Femenina Júlia Mateu, va finalitzar
en 9a posició, millorant la seva marca personal
en 3 de les 4 proves de les que es componen les
combinades.
- 60 mtrs tanques amb una marca de 10.8 seg que

suposa marca personal
- Pes amb un millor marca personal de 5,74 mtrs
- Longitud amb un millor salt de 4,18 mtrs
- 60 ml amb una marca personal de 8.69 seg.
- Millor marca personal en les proves combinades
de 1761 punts

Natació
CAMPIONAT
AUTONÒMIC
DE
PROVES
COMBINADES SUB14 I INDIVIDUAL SUB23
El passat cap de setmana, 1 i 2 de Febrer, a les
pistes atletisme indoor de la ciutat de València es
va celebrar, en jornada matutina, el Campionat
Autonòmic de Proves Combinades Sub14 i en
jornada vespertina el Campionat Autonòmic
Sub23.
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE PROVES
COMBINADES
El Club Esportiu Vinaròs FACSA Aigües de Vinaròs
va estar representat per dos atletes en les proves
combinades.
Categoria Sub14 Masculí Adam Mestre, va finalitzar
en 13a posició. Les seves marques van ser:
- 60 mtrs llisos amb un crono de 8,73 seg
- Longitud amb un millor salt de 4.17 mtrs
- Pes amb un llançament 7,65 mtrs
- Alçada amb un salt de 1.30 mtrs
- 60 m tanques amb un crono de 12.62 segons
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XXV Enduro de Cabanes

Humi Palau, primera en categoría femenina
Manolo Miralles-Motoclub Vinaròs
Cabanes acogió la segunda prueba del autonómico
de enduro, organizada por el Club Motociclisme
Cabanes, con pilotos llegados de muchos puntos
de la Comunitat. Debido a las lluvias de la semana
anterior, el terreno se encontraba en perfectas
condiciones para la prueba. El control horario

número 3 quedaba muy ajustado de tiempos en
todas las categorías, por lo que se logró marcar
diferencias entre los participantes. Discurría por un
barranco que presentó bastante agua y barro que
lo hicieron divertido.
La victoria general se la llevó el piloto del Club
Rozas Racing-N, Alonso Trigó, participante del
Campeonato de España, seguido por Adrià Sánchez

y Jordi Casades. Por lo que se refiere a nuestros
pilotos, tuvimos presencia en 4 categorías. En
Junior Andreu Sales logró al final una meritoria
cuarta plaza, en Senior B Urko Gómez concluyó
en la 14ª posición, en Master Javier Castejón fue
tercero y en Féminas Humi Palau logró el triunfo.
La próxima prueba del Campeonato de Enduro de
la Comunitat Valenciana se celebrará el 5 de abril
en Viver.

Campionat Autonòmic Infantil d'Hivern
Els dies 1 i 2 de febrer es va celebrar a València a
la Piscina de Natzaret, el Campionat Autonòmic
Infantil d' hivern en piscina de 25 metres.
Van participar un total de 33 clubs i 207 nadadors
de la Comunitat Valenciana que havien acreditat
tindre les marques mínimes per poder competir.
El CNV va acudir en un total de 15 nadadors :
Daniela, Mar, Ona, Julia, Lluna, Teresa, Lucia,
Ainhoa, Natalia, Hector, Andreu, Gerard, Santi,
Iker i Chava que van estar acompanyats pel seu
entrenador Albert Delmonte.
Tots els nadadors van defensar les seues marques i
es van aconseguir moltes millors marques personals
i algunes mínimes nacionals de cara al Campionat
d' Espanya. Destacarem els resultats obtinguts per :
Daniela Muñoz, medalla de plata en 200
metres braça en un temps de 2.42.92 i en 200
metres estils en 2.28.64 i medalla de bronze
en 100 mtrs braça en un temps de 1.16.11
Andreu Jovani, medalla de plata en 50 metres
lliures en 24.91 i en 100 metres lliures en 54.41
Gerard Labernia, medalla de bronze en
800 metres lliures en un temps de 8.37.88
i millors marques personals en 200 i 400
metres lliures i 200 metres esquena.
Joan Chavarría, medalla de bronze en 1500 mtrs
lliures en un temps de 16.53.27, sisè en 800 mtrs
lliures en 8.56.65 i aconseguint mínima nacional
i un bon temps en 200 mtrs papallona en 2.20.16
Santi Matamoros, seté autonòmic en 800 mtrs
lliures i aconseguint mínima nacional.
Les millors marques personals aconseguides per :
Hector Cervera en 200,400 i 1500 mtrs lliures
Iker Mas en 1500 metres lliures
Lucia Garcia en 100 metres braça.
Lluna Bordes en 200 metres braça.
Julia Muñoz en 800 metres lliures
Ainhoa Canalda en 100 i 200 metres esquena
Mar Garcia en 100,200,400 i 800 metres lliures
Ona Leciñena en 100 i 200 metres lliures i 100

metres papallona.
Natalia Burriel va estar en el seu millor nivell
Teresa Monés, en la seva primera participació en
un autonòmic va defensar la seva marca.
També en les proves de relleus, els equips van fer
uns grans resultats.
L' equip femení va quedar sisè en 4x100 lliures,
cinqué en 4x200 lliures i vuité en 4x100 estils.
L' equip masculí va aconseguir medalla de bronze
en els 4x200 lliures,fent unes postes espectaculars
en una final molt renyida en un temps de 8.16.49
i van quedar cinquens en 4x100 lliures i sisens en
4x100 estils.
En el resultat final de la competició, l' equip femení

va quedar vuité .
L' equip masculí format per Andreu, Gerard, Santi,
Chava, Iker i Hector, van quedar tercers, revent el
trofeu que els acredita com a tercer millor equip
masculí de la Comunitat.
Els nadadors van mostrar en tot moment una gran
unió entre ells fent una gran participació com a
equip.
Volem agrair a tots els pares que van vindre a
animar a l'equip perque van estar en tot moment
animant als nadadors tant en les proves individuals
com en les de relleus. Sou la millor afició !!!
Enhorabona equip !!! A seguir així !!! Som equip,
som club, som CNV !!!
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Handbol

Infantil preferent nord 1
CBM Vinaròs 8
Llunars Jardinería Nules. 19
CBM Vinaròs: Aitana, David(4), Eric, Ewen, Ivan(1),
Minerva, Ibai(1) i Alexis(2).
Partit final de primera fase de grups i resultat
esperat en un altre partit per anar aprenent i
formar-se com a jugadors. El nostre infantil va
perdre molts balons per la inseguretat dels xiquets
i xiquetes que el formen. El partit de seguida
es va decantar del costat visitant i els nostres
volien córrer massa i això encara els donava més
avantatge als contraris.
-Cadet preferent nord 1
C.Bm. Vinaròs. 36
Handbol Nules. 25
CBM Vinaròs: Amare, Néstor, Martín (5), Juanpe(1),
Unai(3), Biel(7), Sergio(1), Carlos(1) i Rafa(16).
Gran partit dels locals en el Pavelló Municipal de
Vinaròs, on s'ha passat per sobre dels visitants.
Una primera part disputada, en la qual els rogets
han oferit un atac on la mobilitat ha desestabilitzat
al rival. Tot això, unit a una defensa agressiva, ha
propiciat un avantatge de tres gols a la fi de la
primera part.
La segona part ha sigut un mal son per al Nules,
ja que els nostres han executat magistralment
tot l'assajat durant la setmana. I a les postres,
escombrant al rival de la pista, amb una diferència
d'11 gols al final del partit.
- Senior 1 auton nord 3

Castell d'Onda.
21
Farmateca C.Bm. Vinaròs. 23
CBM Vinaròs: Carlos, Marc, Nahuel(4), Maa9),
Cristian(1), Jaime(2), Serrano(2), Rubén, Jesús,
Iker(1), Quim, Ian, Martín (3) i Joan(1).
Partit complicat com tots els que queden degut a
les lesions. Costarà molt acabar al capdamunt de
la classificació, però la sort és que la majoria dels
partits que queden es juguen al Llagostí Arena i
els nostres a casa són molt forts. Abans de parlar
del partit volíem fer un reconeixement especial
per a Ruben Eulogi Albella, jugador que fa tots els
sacrificis per complir als entrenos i als partits i que
a més a més surt d’una trencada de lligaments.
Dissabte va ser un clar exemple de la entrega de
Cadí tots els integrants de l'equip, després de
treballar de matí, va anar a jugar la primera part i
després va tornar a la faena. Menys mal perquè en
totes les baixes de primeres línies que tenim, el bo
de Ruben va estar amb l’equip.
El partit va ser una còpia del de l'any passat que va
llevar el títol de lliga als nostres a falta de 6 segons.
Estqa vegada anàvem en la lliçó apresa i en els
minuts finals es va portar una renda suficient per
acabar amb els dos punts. El Farmateca va sortir
desmelenat i als 20 min. manava en un clar 5-10.
La gran defensa, junt a Carlos a la porteria i un Max
que feia el que volia en atac, donava peu a pensar
en una victòria còmoda.
Però el final de la primera part va ser desastrós, les
torres de la defensa es van fer menudes, l'atac no
podia marcar i els de casa van acabar perdent de 2.
La segona part va estar Igualada al marcador fins

al 19-19 a falta de 5 minuts. Els rogets no estaven
a gust i el Onda es creixia i feia perillar el partit. El
partit va ser dolent, en moltes pèrdues de baló per
part dels dos equips i en molts nervis als jugadors,
sobretot els nostres als que els podia la pressió.
La sort va ser que el Farmateca va aprofitar dos
errades dels locals i va fer 3 gols després.del 19-19
i es va poder acabar en tranquilitat
Classificació.
1 Farmateca Vinaròs. 18 punts
2 Almassora.
16. "
3 Betxi.
16. "
4 Buñol.
14. "
5 Levante Marni.
10. "
6 Benicarló.
6. "
7 Onda.
6. "
8 Nules
3. "
9 Altura.
1 "

Club Bàsquet Gil Comes
Alevín A
CB CAXTON COLLEGE 76 - 43 CB GIL COMES
VINARÒS
Alevín B
Cafetería el Kiosco C.B Burriana 73- C.B Gil Comes
Vinaròs 38
Infantil Masculino A
CB Vinaròs 53 CB Burriana B 12
Infantil Masculino B
CB VINARÒS 66-26 AB ALMASSORA
Cadete femenino
Vinaròs 37 - CBC 31.

disputaron varios partidos con otros clubes de les
Terres de l'Ebre.

Cadete masculino
CB Vinaròs 41 Lubricants CBC 46

Infantil Masculino A
CB Vinaròs 53 CB Burriana B 12
Partido jugado en las instalaciones de Benicarló,
que se dominó desde el principio. Nos ha servido
para realizar lo trabajado durante la semana y que
todos nuestros jugadores cojan confianza con el
balón y se atrevan a ir hacia canasta. Esperemos
que en los siguientes partidos podamos ver esta
confianza.

Junior femenino
C.B GIL COMES VINARÒS 63 / C.B MASAMAGRELL
47
Junior Masculino
C.B GIL COMES VINARÒS 58 / C.B ESCOLAPIAS 55
Senior femenino
CB Gil Comes Vinaròs 41 – 51 Asucer Vila-Real BC
Benjamín
Los más pequeños del Club participaron el
pasado domingo en la Trobada d’Escoles de
Bàsquet d'Amposta. Nuestros jugadores pasaron
una divertida jornada de baloncesto donde
24

Junior femenino
C.B GIL COMES VINARÒS 63 / C.B MASAMAGRELL 47
Victoria de las chicas en un partido que
dominaron desde el principio y en donde
tuvieron ventajas hasta de 20 puntos. Aunque
al final se gano el partido no se jugo bien ni en
ataque ni defensa.

Senior femenino
CB Gil Comes Vinaròs 41 – 51 Asucer Vilarreal BC
Gran partido a pesar de la derrota. Muy igualado
en el primer cuarto donde las ventajas no
superaron los cuatro puntos. Juego muy abierto
y gran acierto en los contraataques que junto
con una gran defensa dejaron a las de Vilarreal,
segundas en la clasificación, con solo 11 puntos
para terminar el primer cuarto 10-11.
El juego en ataque y en defensa mejoró en el
segundo y el tercer cuarto, hecho que hizo que
las vinarocences ganaran los dos parciales, el del
segundo 10-9 para llegar con empate a 20 en la
media parte y 11-10 en el tercero para empezar el
último cuarto por delante, 31-30.
Ya en el último cuarto, el cansancio de nuestras
jugadoras se notó y con un parcial de 0-10, las
visitantes pusieron tierra de por medio.
Felicitar las jugadoras por el juego y desearle una
rápida recuperación a Laia que se lesionó durante
el partido.
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Curs monogràfic

Cuina amb trufa

XERRADA-PRESENTACIÓ
“BOMBARDEIG EQUIVOCAT. OBJECTIU ASSOLIT.
ROSSELL, 1938”
A CÀRREC DE
VICENT RAMÓN QUEROL

Aprendrem a diferenciar els tipus de trufa, i a valorar-ne les qualitats. Elaborarem receptes (un primer plat,
un segon i un postre) amb aquest ingredient.

AUDITORI
CARLES
SANTOS

Dilluns 10 de febrer, de 17.15h a 20.15h
Professor: Carlos Gutiérrez, del Restaurant Casa Roque (Morella)
Preu general: 10€ / Socis: 9.20€
Lloc: Espai gastronòmic del Mercat

CONFERÈNCIA
“ART I CANVIS SOCIALS”
IMPARTIDA PER
MONTSERRAT CATEURA SOLANS

AUDITORI
CARLES
SANTOS

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

24ª CONFERÈNCIA CIÈNCIAPROP
“FOTOVOLTAICA. QUÈ SI NO?
IMPARTIDA PER
PROF. DR. GERMÀ GARCIA

AUDITORI
CARLES
SANTOS

Cursos de cuina

“ARQUITECTURES A L’AIGUA”

SALA
D’EXPOSICIONS

DE
NÚRIA ALBESA

Cuinar per a un no té perquè ser avorrit ni monòton. Al curs aprendràs diferents receptes per fer la cuina
diària més creativa i variada.

“PARDALS DE VINARÒS I VOLTANTS”
DE
MANUEL BELTRAN AYZA

Cuina per a singles

ESPAI
SEBASTIÀ
MIRALLES

Dimarts de 17.15h a 20.15h, del 18 de febrer al 31 de març
Professor: Fede Sebastià, cuiner
Durada: 21 h
Preu general: 38.35€ / Socis: 35.30€
Lloc: Espai gastronòmic del Mercat

“L’UNIVERS FEMENÍ”
DE
FERNANDO PEIRÓ CORONADO

SALA
FERNANDO PEIRÓ

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

Aules de babel

CURS DE

XINÉS

El sistema de transcripció fonètica xinesa: el Pinyin .Introducció a l’escriptura xinesa: els Hanzi. Vocabulari elemental. Nocions de
gramàtica: pronoms personals, adjectius i verbs .Els números, les hores i el calendari. Frases senzilles en xinés. Preguntes i respostes.
Pràctica de pronunciació dels xinés estàndard. Nocions sobre la història i cultura xinesa

Del 5 de març al 28 de maig
Horari: Dilluns i dijous de 15.30 a 17h
Durada: 30h
Lloc: Centre d’FPA (antic col·legi Sant Sebastià)
Professora: An ZhiHong
Preu General:34.5 € Socis: 31.75€ (aturats 50%)
Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Curs

Internet per a viatjar

Abans, durant i després del viatge internet ens facilita l’organització. Ens permet triar destí, buscar transport,
allotjament, i visites. Ens acompanya amb els mapes i els traductors. I ens permet i organitzar les fotos a la
tornada.

Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 11.15h
Del 23 de març al 8 de maig Durada: 30h
Preu general 40.50€ / Socis: 37.25€ (aturats i jubilats 50%)
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Professor: Lluís Sancho

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

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

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

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

S'ha publicat la convocatòria d'ajudes per a projectes
desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament
local participatiu aprovades pels GALP a la Comunitat
Valenciana.
Beneficiaris: Podran ser beneficiaris les persones físiques
o jurídiques, de caràcter públic o privat, i agrupacions
constituïdes com a GALP, que desenvolupen projectes
integrats en l’EDLP i que contribuïsquen a aconseguir un o
diversos dels objectius previstos en l'ordre 20/2017, de 21 de
juliol, de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en l’àmbit territorial
del GALP, a la Comunitat Valenciana.
Termini de sol·licitud: 1 mes des de l'endemà de la publicació
de l'extracte de la convocatòria en el DOCV núm. 31.01.2020,
de 31 de gener de 2020.
Més informació:
Galp la Plana www.galpcastellon.es

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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24,95 €
Tel.: 964 45 17 38
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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

8

febrer

GUIMERÀ

9

febrer

SANZ

10

febrer

VALLS

11

febrer

FERRER

12

febrer

MATEU

13

febrer

TORREGROSA

14

febrer

PITARCH

Pl. Parroquial, 11
c. Pont, 83

Zona turística nord, 11
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 103

Av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

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

