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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

ACTUALITAT

X. Flores
Vinaròs va aprovar divendres 7 de febrer en ple 
extraordinari el pressupost municipal per al 2020, que 
ascendeix a 33.405.000 euros, el més elevat fins a la data. 
El punt va ser aprovat amb el vot favorable de PSPV, Totes 
i tots Som Vinaròs i el regidor no adscrit, l'abstenció de 
Compromís i el vot en contra de PP, PVI i Ciutadans. 
Aquest pressupost, com va explicar la regidora 
d'Hisenda, María Cano, suposa un increment respecte 
als comptes anteriors del 14,65%, (4,2 milions) a causa 
del manteniment de la recaptació per a recursos corrents 
(l'IBI baixa en 298.000 euros degut a la gratuïtat de l'AP-7, 
però l’ ICIO presenta una recaptació positiva) i l'augment 
dels ingressos de capital (subvencions de la Diputació, 
Estratègia DUSI, i un crèdit sol·licitat de 1,6 milions). 
En el capítol d'inversions la partida ascendeix fins als 
quasi 7 milions d’euros, i destaquen les incloses en el Pla 
Edificant, i entre elles els 2,9 milions per a la construcció 
del col·legi Jaume I, les del EDUSI, destacant 500.000 
euros per a la construcció de la passarel·la del riu Cervol 
que unirà la població amb la costa nord, altres 150.000 
euros per a l'eficiència energètica d'edificis municipals, 
350.000 euros destinats a una aplicació informàtica de 
comptabilitat, gestió patrimonial i recursos humans, i 
un centre cívic per import de 75.000 euros, entre altres. 
També hi ha previst invertir 500.000 euros per a reposició 
d'infraestructures pels danys del temporal, 378.000 euros 
per a la compra d'un nou local de la OIAC, i 150.000 euros 
per a renovar els pluvials de l'avinguda Maria Auxiliadora, 
Avinguda Barcelona i el camí del cementeri, obra aquesta 
finançada per la Diputació. El deute al final de l'exercici 
quedarà en 9,4 milions, segons va informar Cano.
Per part de l'oposició, Compromís es va abstindre, 
argumentant el seu portaveu, Paula Cerdà, que “no 
són uns comptes ambiciosos, sinó continuistes i no 
reflecteixen a un govern progressista en pràcticament 
cap de les seues inversions”. També va criticar una escassa 
inversió en cultura.
El regidor  no adscrit, Carlos Ramírez, va votar a favor 
del pressupost i va criticar el comportament d'alguns 
partits “per la seua manera de fer política en el seu propi 
benefici”. I va concloure que donava un vot de confiança 
als comptes i no haver de prorrogar els del 2019.
Ciutadans, PVI i PP van votar en contra dels comptes. 
Des de Ciutadans, Emmanuel Herrera va dir que hi 
havia “retallades en serveis socials i no hi ha inversions 
en noves zones verdes ni en esports ni en indústria”, 
mentre la regidora del PVI, Maria Dolores Miralles, 
argumentava que “no es remunicipaliza cap servei, no 
hi ha pla d'emergència social ni rebaixes d'impostos, 
ha faltat voluntat per a destinar una partida a un nou 
auditori i l’ EDUSI és una incògnita avui dia”. Per part del 
PP de Vinaròs, Juan Amat va qüestionar les prioritats de 
l'equip de govern en aquests comptes. “És un pressupost 
molt millorable, que pensa poc en les necessitats dels 

vinarossencs, augmenta la pressió fiscal i incrementa 
l'endeutament. És el major pressupost de l'Ajuntament i 
no pal·lien mancances històriques, amb unes inversions 
poc il·lusionants”, va assenyalar.
Per part de l'equip de govern, des de TTSV, Anna Fibla va 
considerar que són uns pressupostos adaptats a la realitat 
del municipi, centrats en l'ocupació, l'educació i els drets 
socials, mentre l'alcalde, Guillem Alsina, també va dir que 
són uns comptes “el més realistes possible” i va recordar 
que inclouen fer realitat la construcció del col·legi Jaume 
I “després de 12 anys, amb el que avui hauria de ser un dia 
important” i obres necessàries com els pluvials de Maria 
Auxiliadora i Avinguda Barcelona.

Roda de premsa posterior
Dimarts 11 de febrer l’alcalde, Guillem Alsina, la regidora 
d’Hisenda, Maria Cano i la responsable de Cultura i 
Desenvolupament Local, Anna Fibla, van informar en 
roda de premsa de més detalls dels comptes d’enguany. 
Cano va explicar que la quantitat del pressupost és 
elevada degut principalment a l’aportació econòmica 
d’altres administracions per projectes inclosos al Pla 
Edificant i l’EDUSI, subvencions a l’ocupació, serveis 
socials i el Fons de Cooperació Municipal, a més de les 
provinents de la Diputació i l’Estat (en total 13 milions 
provenen d’altres administracions, 3,2 milions més que el 
passat any). Es per això que Cano va matisar que a pesar 
de que siga un pressupost elevat, moltes de les inversions 
venen ja donades. Quant a la despesa, la més elevada és 
la referent a personal, amb 12 milions, mentre que la resta 
de despesa es manté igual que al 2019, excepte en àrees 
com turisme o ocupació.
Del crèdit que s’ha demanat de 1,6 milions, anirà destinat 
a l’EDUSI, la compra del local de la OIAC i mig milió per 
a reparar danys del temporal. D’altra banda, va dir que 
el deute quedarà en 9,4 milions al final de 2020, un 35% 
d’endeutament, que va qualificar de “baix”. 
De la seua banda, Anna Fibla va explicar que “es fa una 
clara aposta en Drets Socials i Polítiques Inclusives amb 
mesures per millorar l'ocupabilitat de les persones 
aturades, així també com la qualitat de vida dels veïns 
amb risc d'exclusió social". D'altra banda, afegia que 
l'Estratègia DUSI també serà molt important amb 1,5 
milions d'euros per engegar el projecte de la passarel·la 
del riu Cervol i la millora de l'eficiència dels edificis 
municipals com a principals objectius.
Finalment, l’alcalde, Guillem Alsina, va destacar també 
inversions com la millora de la xarxa de pluvials a les 
avingudes Maria Auxiliadora i Barcelona i el camí del 
cementeri, que evitaran inundacions al pas subterrani 
i a la plaça Tres Reis, la nova OIAC, la finalització de la 
urbanització del PAI de la  Guarderia, els projectes de 
l’EDUSI o la construcció del col·legi Jaume I. També va 
agrair les aportacions dels membres de l’oposició als 
comptes i el treball realitzat pels tècnics municipals.

Vinaròs aprova un pressupost de 33,4 milions, 
el més alt de la seua història
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ACTUALITAT

El Govern Municipal ha signat el contracte de 
redacció del projecte bàsic i d'execució per 
millorar el centre educatiu i eliminar de forma 
definitiva els barracons.
L'Ajuntament de Vinaròs ha fet un pas molt 
important per a la reforma de l'institut José 
Vilaplana amb la signatura del contracte de 
redacció del projecte bàsic i d'execució. La firma 
s'ha fet amb la presència de l'alcalde Guillem 
Alsina i els arquitectes responsables, Lucas i Juan 
Ramón Castellet, en un acte que també ha servit 
per explicar tots els processos que es duran a 
terme per a la reforma del centre educatiu.
Alsina ha insistit que "es tracta d'un pas 

molt important que suposarà eliminar de 
forma definitiva els barracons per oferir unes 
instal·lacions més dignes per als  alumnes 
i  professorat".  Recordem que tot el 
projecte està valorat  amb una inversió 
de 12,5 mil ions d'euros,  on la  General itat 
és l 'encarregada d'apor tar  la  par t ida 
econòmica,  mentre que l 'Ajuntament 
assumeix tota la  gestió tècnica a través de 
la  delegació de competències aprovada 
pel  Govern Autonòmic i  també per plenari 
per part del Consistori.
Cal destacar que durant la signatura del contracte 
de redacció el regidor d'Urbanisme, Jose Chaler, 

la regidora d'Educació Begoña López i el regidor 
Hugo Romero, com a membre del consell escolar 
de l'institut José Vilaplana, van fer una visita 
al centre educatiu, amb l'equip d'enginyers 
encarregat del projecte, per explicar a la direcció 
del centre les feines que es desenvoluparan i 
també els terminis previstos d'execució. Per la 
seua banda, des de la direcció s'han traslladat 
les principals necessitats de l'institut perquè 
s'incloguen dintre del projecte de reforma.
Pel que fa als terminis d'execució de la redacció 
projecte bàsic és de dos mesos, que inclou la 
revisió del mateix i després hi haurà cinc mesos 
més per a la redacció del projecte executiu.

L'Ajuntament contracta la redacció del projecte de reforma 
de l'institut José Vilaplana

X.Flores
L’Ajuntament de Vinaròs adquirirà i remodelarà per un import de 378.000 euros un local de la plaça Rio Cuarto per ubicar allí la nova Oficina d’Informació i 
Atenció al Ciutadà (OIAC). Esta és una de les inversions contemplades al pressupost 2020 per l’equip de govern. L’alcalde, Guillem Alsina, va explicar que el local 
és molt més ampli que l’actual, ja que tindrà 400 metres quadrats. “Això permetrà millorar les condicions dels funcionaris que hi treballen i s’obtindrà una millor 
qualitat d’atenció als ciutadans, evitant que la gent  hagi de fer cues al carrer, com passa ara, en detriment de la seua privacitat”, va assenyalar.

L’Ajuntament comprarà un local a la plaça Rio Cuarto per instalar la nova OIAC 
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ACTUALITAT

X.Flores
L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha anunciat 
que el consistori ha començat a assumir amb 
recursos propis l'arranjament del pont de Saldonar, 
que va sofrir un fort enfonsament durant la 
borrasca Gloria, per la urgència que requereix 
la seva reparació i davant la tardança de la 
direcció general de Costes a donar una resposta.  
Alsina lamentava dimarts que Costes no hagués 
donat encara cap resposta a les inversions que 
pensa fer en el municipi després del pas de la 
borrasca, que va deixar danys per més de dos 
milions. 
“Ens està sorprenent negativament la reacció 
de Costes després del temporal. Estan trigant 
molt a notificar-nos de quines obres se’n faran 
càrrec i nosaltres no podem esperar més, anem 
a contrarellotge, perquè la Setmana Santa està 
a tocar i Vinaròs viu de les seves platges i cales i 
molta gent que té negocis vinculats al turisme 
estan esperant solucions”, assenyalava Alsina, 
que afegia que “hem parlat cada setmana 
amb la delegació de Costes de Castelló i estan 
fins i tot a l'espera d'una resposta de Madrid”.  

És per això que l'Ajuntament de Vinaròs ha decidit 
escometre l'obra de reparació del pont de Saldonar, 
a la costa turística nord, que continua tancat al pas 
des de fa setmanes. Per fer-ho, s'ha sol·licitat el 
pressupost de tres empreses diferents. 
“Assumirem nosaltres la despesa, perquè no 
podem esperar més, cal donar servei a la gent 
que viu allí i es veu afectada en el seu dia a dia, i 

també al transport escolar que en aquesta zona ha 
de sortir cap a la N-340 per a arribar als col·legis, la 
qual cosa no és el més convenient. 
És una decisió que hem pres i després a través 
d'ajudes o subvencions ja reclamarem la devolució 
de l'import. Creiem que és una actuació que hauria 
de fer Costes, però no tenim notícies de les seves 
actuacions”, va concloure.

L’UPCCA ( Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives) comença a impartir els 
tallers de prevenció de l'addicció a les noves 
tecnologies en els diferents centres de la localitat. 
Aquests tallers que tenen com a objectiu, 
informar sobre les addiccions tecnològiques 
(concretament el telèfon mòbil i internet), 
sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de 
l'addicció i entrenar en les habilitats necessàries 
per a prevenir aquests problemes addictius, es 
realitzaran en 5è i 6è de Primària i comptaran 
amb una participació total de 600 alumnes.  
Les addiccions a les noves tecnologies cada vegada 
comencen a edats més primerenques per això és 
important ja des de xicotets  els joves coneguen els 
avantatges que tenen el telèfon mòbil, Internet i les 
xarxes socials, però també han de ser conscients 
que poden arribar a tenir problemes si no es fa 
un ús responsable de les noves tecnologies. És 
necessari que entenguen que aquestes tenen un 

alt component addictiu i poden arribar a crear una 
elevada dependència i que a més si es realitza un 
mal ús poden derivar en altres problemes com la 
difusió d'informació personal i privada, informació 
falsa sobre altres persones o acabar involucrats en 
casos d'assetjament escolar o ciberassetjament.  
Aquests tallers s'emmarquen dins de la intervenció 

que es duu a terme des de l’UPCCA en l'àmbit 
escolar ,on a més ,seguint el Pla Municipal de 
Drogodependències, es realitzen altres programes 
i tallers de prevenció en addiccions a substàncies 
o conductes addictives com són els tallers sobre 
el “Cannabis", els de "Begudes Saludables" o els de 
”Jocs d'atzar”

L’Ajuntament assumeix les obres del pont de Saldonar davant la passivitat de Costes

Comencen els tallers de prevenció de l'addicció a les noves tecnologies en primària
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ACTUALITAT

Divendres passat l'orientadora laboral del projecte 
Itineraris I3S de Serveis Socials de Vinaròs va acompanyar 
a    usuaris/es del projecte   a l'examen de competències 
clau (matemàtiques, castellà, llengua estrangera i 
valencià) que es va fer a Castelló.
Els alumnes han estat rebent classes durant tres mesos 
per part del professor de Obsedi Maestrat Litoral, 
projecte amb el qual s' està col.laborant des de fa mesos, 
i s'ha acordat seguir amb aquestes classes fins a la nova 
convocatòria a juny. Els usuaris/es que aproven aquestes 
competències, podran després  accedir a cursar Certificats 
de Professionalitat   de Labora de nivell 2 encara que no 
tinguen la ESO.
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

Redacció
Les regidories de Transició Ecològica i Obres i Serveis, 
amb la col·laboració d'APNAL Ecologistes en Acció, 
Fridays for future, Empresa Cítric Roquetes i Creu Roja, 
han organitzat una jornada per a la neteja de les cales 
i platges de la localitat. L'objectiu és conscienciar a la 
ciutadania de la importància de mantenir la costa neta 
per evitar que les deixalles, en especial els plàstics, 
acaben a la mar amb les conseqüents efectes negatius 
que això suposa per a l'ecosistema.
El regidor de Transició Ecològica, Hugo Romero ha 
agraït la col·laboració de les associacions ecologistes, 
així també com de la Creu Roja i l'Empresa Cítrics 
Roquetes, per fer possible aquesta jornada de 
sensibilització que es farà el dissabte 29 de febrer. En 
aquest sentit ha destacat que "els veïns que vulguen 
participar hauran de portar guants rígids, mentre 
que des de l'Ajuntament es facilitaran les bosses per 
a recollir es residus". Romero insistia que "la costa és 
un dels recursos naturals més importants de Vinaròs 
que cal protegir, al mateix temps que també és un 
destacat recurs turístic que cal mantenir en òptimes 
condicions".  
Per la seva banda, la regidora d'Obres i Serveis, Carmen 
Morellà, ha explicat que "des de la Brigada Municipal 
es realitza un gran treball en la neteja del litoral, però 
el temporal marítim de la borrasca Glòria ha deixat 
a les cales i platges una gran quantitat de residus i 
busquem la col·laboració dels veïns per a poder retirar 
totes les restes". La regidora ha animat a la participació 
el proper dissabte 29 de febrer per aconseguir netejar 
el màxim possible de litoral.
Recordem que caldrà dur guants rígids per recollir les 
deixalles i per a participar s'ha de fer una inscripció 
prèvia a la pàgina www.participa.vinaros.es. El registre 
es gratuït i inclou l'assegurança.

Examen de competències clau d'usuaris d’Itineraris I3S a Castelló

L'Ajuntament fomentarà 
la neteja de les platges 

amb una jornada de 
recollida de residus

La iniciativa serà dissabte 29 de febrer i caldrà realitzar 
una inscripció prèvia gratuïta, amb assegurança 
inclosa, al web www.participa.vinaros.es
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ACTUALITAT

Des del Consell Local Agrari i la Regidoria 
d'Agricultura de l'Ajuntament de Vinaròs donem 
suport a les mobilitzacions i reivindicacions del 
sector agrícola.
Fem costat a totes les plataformes i sindicats del 
món rural que denuncien la situació crítica que 
travessa el sector agrari. També estem al favor 
de les reivindicacions per reclamar un tracte just 
al sector agrari, fer front a la crisi de rendibilitat 

en la majoria de produccions agropecuàries i a 
l'incessant increment dels costos de producció.
Ens sumem a les mobilitzacions que s'estan 
duent a terme en altres comunitats i comarques 
per la contínua discriminació dels productes 
agraris, i que en el nostre territori patim des de 
ja fa anys. No volem que els nostres productes 
siguen moneda de canvi amb els acords de 
la Unió Europea, ni que els productes del 

Mediterrani siguen discriminats en la Política 
Agrària Comuna (PAC). Som un sector essencial 
per contribuir a la sostenibilitat i al canvi 
climàtic, en complir rigorosament en la legislació 
fitosanitària i de benestar animal.
Així demanem a totes les administracions que 
s'impliquen per garantir una rendibilitat digna 
als productors vinarossencs i de tot el nostre 
territori.

El portaveu de Ciutadans 
(Cs) a l'Ajuntament 
de  Vinaròs,  Manuel  Herrera,  ha 
anunciat que  "Cs ha presentat una 
proposta perquè Sánchez i Puig 
paguen els més de dos milions que 
deuen als  vinarossencs".  "Aquests 
diners que van prometre en 2019 
i que encara no ha arribat llastra el 
dia a dia del consistori i per tant, de 
tots els veïns", ha assegurat Herrera, 
qui ha lamentat que "el bipartit 
donés la callada per resposta davant 

la denúncia de Cs en el ple de 
pressupostos sobre aquest fet". 
Així doncs, l'edil ha enlletgit 
que  "PSPV i  TSV  actuen com a 
servidors dels seus caps en lloc de 
com a defensors dels seus veïns, 
que és per al que els paguen". "Amb 
aquesta iniciativa, pretenem que 
els dos grups es comprometen en 
seu plenària i exigisquen als seus 
companys de files el que li correspon 
a Vinaròs. Ni més, ni menys", ha 
assenyalat el regidor.

Compromís per Vinaròs considera que ha 
hagut una manca d'informació i de suport 
oferit tant per l 'equip de govern com per 
la regidora d'Agricultura per a informar 
de la manifestació organitzada a la capital 
de la Comunitat Valenciana per part dels 
agricultors. Compromís lamenta que els 
llauradors vinarossencs “hagen quedat 

relegats a un segon plànol ja que no s'ha informat 
als membres del Consell Agrari i  tampoc 
a la ciutadania en general” i recorda que 
Vinaròs “està vivint un problema notori amb 
el camp des de fa anys amb la pèrdua de 
conreu i continuïtat de treball de l'extens 
terreny agrícola que té”. 
També recorden “que va ser Vinaròs qui va 

impulsar la creació de la Plataforma per a 
la dignitat del llaurador al Baix Maestrat, la qual 
va arribar a agrupar la majoria de poblacions de 
la comarca”, i lamenten “que la regidora actual 
no tinga interès per aquesta”. L'última aparició 
en públic de la plataforma va ser a l'anterior 
manifestació per la dignitat de l'agricultor el 
passat abril del 2019.

El Consell Local Agrari i la regidoria d'Agricultura mostren el seu suport 
a les mobilitzacions i reivindicacions del sector agrícola

Cs de Vinaròs demana a Sánchez i Puig “que paguen els més de dos milions 
que adeuten als veïns de Vinaròs”

Compromís per Vinaròs lamenta “la falta d'interès del consistori 
per a adherir-se a la vaga dels agricultors valencians” 

El alcalde asegura que la Generalitat y el Gobierno Central 
ya han efectuado el ingreso de los dos millones adeudados

El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina ha contestado al concejal de C’s, Emmanuel Herrera 
sobre su denuncia respecto a la deuda de más de dos millones que señaló que dijo que 
tenían aun las administraciones estatal y autonómica con el consistorio vinarocense. Alsina 
indicó al respecto que con fecha 31 de diciembre se debía esta cantidad, pero que a partir 
del mes de enero ya fue ingresada por parte del Gobierno Central y la Generalitat. “No 
existe ya ninguna deuda de otras administraciones por tanto a fecha de hoy”, señaló. 
El primer edil, sin embargo, aseguró que van a solicitar a la Generalitat más puntualidad a la 
hora de realizar los ingresos al Ayuntamiento. “Los retrasos son un problema añadido y no 
deberían suceder, y es lo que vamos a trasladar a la Generalitat para próximos ejercicios”, 
concluyó.

El dilluns 3 de febrer de 2020 va tenir lloc la 
constitució oficial de l’assemblea d’Esquerra 
Republicana País Valencià (ERPV) de Vinaròs. 
Com ja vam anunciar l’endemà de les eleccions 
municipals, la nostra intenció és la de participar en 
la vida social, cultural i política del nostre poble. 
Els qui vam formar part de la candidatura 

municipal hem tingut clar des del primer moment 
que la nostra proposta va molt més enllà de 
la conjuntura electoral i del nombre de vots. 
Persistirem en la defensa dels ideals republicans, 
ara que els apassionats republicans de fa quatre 
dies, aplaudeixen el monarca espanyol des de 
l’escó ministerial.

Mai hem pensat quedar-nos a casa resignats 
i acomodats per convertir-nos en inofensius 
espectadors, mentre Vinaròs segueix empantanat 
en un model de ciutat obsolet i sense futur, encara 
que la propaganda municipal ens vulgue fer creure 
que som la capital comarcal.

Assemblea local d’ERPV de Vinaròs
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“Els establiments que se sumen al SICTED trobaran beneficis”

Restaurant La Isla
964 45 23 58
www.restaurantelaislavinaros.com

Què cal fer per a unir-se a este Compromís?
Vinaròs és una destinació turística SICTED de la Comunitat Valenciana, pots 
sol·licitar la teua adhesió escrivint un correu a turisme@vinaros.es o si tens 
algun dubte, pregunta’ns millor: 964 45 52 53
Periode d'inscripcions del 18 de gener al 2 de març. Places limitades

Actualment són 7 les empreses de Vinaròs que ja tenen el somriure SICTED en el seu negoci. Des de l’àrea de Turisme es 
treballa per conscienciar i assessorar a tots els establiments per a que cada cop en siguen més. Continuem amb la ronda 
d'entrevistes als representants de les empreses vinarossenques que ja l'han obtingut. Esta setmana és el torn de Dolors 
Castell, del Restaurant La Isla

Este somriure és un bon senyal
Les sigles SICTED signifiquen Sistema Integral de Qualitat 

Turística Espanyola en Destinació.
Els establiments certificats són excel·lents i es 

comprometen amb la destinació i amb els seus clients 
prestant un servei de qualitat, realitzant un esforç 

addicional en l’atenció al client, cuidant el detall i l’entorn 
i estant disposats a millorar contínuament els seus serveis, 

instal·lacions i equipaments.. 

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

Dolors Castell-Restaurant La Isla 

Quin és el procediment a grants trets que heu passat per tal d’estar distingits?
Un procediment que ens ha resultat molt senzill, certament. S’ha tractat d’uns 
cursos presencials i posteriorment s’han fet unes avaluacions que hem realitzat al 
mateix restaurant.

Quins avantatges creus que suposa tant per a l’empresa com per al turista o 
clientela el fet de estar distingits?
Per descomptat que sí. Tota garantia que percebi el client, per petita que sigui, en 
el sentit que complim amb estàndards de qualitat, és bona. Ajuda al fet de que la 
gent entre més tranquila a l’establiment. A més, a nosaltres també ens dóna una 
certa satisfacció saber que estem en el bon camí.

De tot el que us ha aportat el projecte SICTED en quant a canvis i millores 
com a empresa, què destacaries?
És cert que hi ha moltes mesures que es proposen que ja complíem. Però a 

nosaltres sempre ens ha mogut el millorar cada dia. Per això, les millores que hem 
implementat, encara que menors, també ens satisfan i ens ajuden a estar sempre 
en guàrdia. 

Esteu satisfets amb el suport prestat per la regidoria de Promoció de la Ciutat 
i Interés Turístic de l’Ajuntament de Vinaròs? Penseu que hi ha una bona 
coordinació?
Sí, clar. La coordinació és perfecta i trobem el suport que necessitem en tot 
moment. Les facilitats han estat totals. 

Sou en este moment només set establiments els que a Vinaròs heu obtingut 
el distintiu Recomanaries als propietaris d’altres establiments i/o empreses a 
adherir-se?
Per descomptat. Com he dit abans, tot el que ajuda a sumar és bo. I estic segura 
que aquells que se sumen a obtindre el distintiu trobaran beneficis al fer-ho.
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Asociación Amas de Casa 
Presentación del libro de poesía “Sueños” de Pepa Mateu

El vinarossenc Andrés Calles ja ha publicat el seu tercer llibre 
“Latidos y Silencios”, disponible en Amazon. El podeu seguir 
per twitter. Enhorabona!

El passat dissabte 8 de febrer,   l’equip 'Com Tu 
Vulgues" de MAC Media, format per un grup de 
xiquets d’entre 9 i 15 anys de Vinaròs i la Sénia 
i liderat pel vinarossenc Miguel Albesa, van fer 
història a la First Lego League Tarragona – Reus, 
guanyant el primer premi i quedant classificats 
directament a la final estatal que es discutirà el 28 i 
29 de març a Tenerife.
L’entrenador Miguel Albesa, l’any passat ja ho 
va aconseguir amb un tercer i quart premi per al 
CEIP Misericòrdia de Vinaròs i un primer premi al 
projecte científic per a la acadèmia Deli de la Sénia. 
Alguns dels participants de l’any passat i altres 
de nous, es van presentar enguany a aquesta 
competició de robots educatius amb un projecte 
molt elaborat d’energies renovables que va 
sorprendre a tot el jurat, a més el seu robot 
“Comtubot”, va sobreeixir per dalt de totes les 
expectatives obtenint la màxima qualificació en 
totes les valoracions. D’aquesta manera, aquest 
equip de companys i amics, ara es preparen junt 
amb les seues famílies per a marxar a les Canàries 
a intentar conquistar l’estatal, molta sort campions!

Femme Força 
Vinaròs convocà una 
nova concentració 
mensual davant 
les portes de 
l'Ajuntament 
per denunciar la 
violència de gènere. 
E.Fonollosa

Diumenge 9 de febrer, la Penya Barça Vinaròs va celebrar 
la tradicional ‘calçotada’ i torrà, amb assistència de gran 
nombre de socis, i la presència del president, dama de 
festes i dama infantil.
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Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors

Volem felicitar les nostres alumnes Adriana Chavarría Albiol, 
Blanca García Pérez i Meritxell Ruíz Darza que han estat 
seleccionades en el programa de beques de la Fundació 
Amancio Ortega.
Aquest programa busca seleccionar 600 estudiants de 
secundària que desitgen participar d’un procés d’immersió en 
una cultura estrangera, en aquest cas a EEUU o Canadà.
Totes tres conviuran amb una família del país d’acollida mentre 
cursen l’equivalent a Primer curs de Batxillerat.
Enhorabona a les tres i les seves famílies de part de tota la 
comunitat educativa.

El nuevo presidente, José Miguel Ortí Llopis, con la nueva junta del Centro 
Municipal de la Tercera Edad.

Convençudes que la biblioteca municipal és 
un complement important per als estudiants, 
les professores dels departaments de Castellà 
i Valencià de l’IES J. Vilaplana,  vam fer-ne una 
visita amb l’alumnat de 1r d’ESO. 
En arribar, ens va rebre Maite, la responsable, 
que va explicar el funcionament de la biblioteca 
als xiquets i les xiquetes del nostre centre. 
De seguida els va donar informació perquè 

pogueren fer-se’n usuaris i els va explicar amb 
detall com funciona el sistema de catalogació 
de llibres, com trobar-hi un exemplar i, fins i tot, 
com fer ressenyes per als seus treballs.
Després de la xarrada, que van seguir amb 
molta atenció, l’alumnat va poder visitar les 
diferents instal·lacions amb què compta el 
local i van gaudir d’una bona estona per buscar 
i llegir llibres. El nostre centre agraeix a la 

responsable de la biblioteca la seua implicació 
en aquesta activitat  i la paciència per resoldre 
dubtes i respondre totes les qüestions que li 
van plantejar. 
Estem segures que, d’ara en avant, augmentarà 
l’afluència del nostre alumnat a la biblioteca i 
valoraran molt positivament els serveis que 
aquesta els ofereix.

IES José Vilaplana: 1r d'ESO visita la Biblioteca Municipal

Enhorabona!

Nuevo presidente
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Carnaval 2020
L’arribada de 'Venècia'  i la imposició de bandes
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X.Flores
“Venècia” ja regna a Vinaròs i ho farà fins al 
pròxim 24 de febrer. La ciutat va iniciar dissabte 
en gran el Carnaval 2020, i ho va fer amb novetats 
respecte a anteriors edicions. Una d'elles és que 
per primera vegada hi ha reina Carnestoltes 
en lloc de rei, ja que aprofitant que la temàtica 
d'enguany -el carnaval de Venècia- la Comissió 
Organitzadora (COC) va decidir que la figura 
representativa de les festes fora femenina i porte 
per nom “Venècia”. Una figura realitzada per 
l'escenògraf  Ximo Foix.
Els actes de benvinguda a "Venècia" es van 
iniciar a partir de les 18.30 hores, amb una 
gran concentració de gent a la platja del Fortí, 
amb presència de les reines, reis, estendards 
i comparsers a més de públic en general que 
van voler donar la benvinguda a la carnestoltes. 
Des d'allí es va iniciar una rua protagonitzada 
per diversos col·lectius culturals de la localitat 
i coordinada per Puro Teatro Arts Escèniques, 
sota la direcció de Toni Guillot. Una desfilada 
multitudinària en la qual van participar per 
primera vegada els Abanderats de Tortosa 
i també els grups locals Gimnàs Gentsana, 
Acadèmia de ball Locura, Grup de teatre del 
Casal Jove “Teatrèmol”, Grup de teatre jove de 
Puro Teatro, Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs 
i Batucada Esmuvi. 
Un vegada es va arribar a la plaça Parroquial, 
va ser el moment que la pregonera d'enguany, 
Àngela Albiol Munera, persona molt vinculada 
amb l'activitat cultural de Vinaròs, mostrara el seu 
humor davant els presents, i tot seguit l’alcalde, 
Guillem Alsina va cedir a “Venècia” la clau de la 
ciutat i es va procedir a la hissada de bandera del 
Carnaval que onejarà fins al dia 24 de febrer. 
En l'acte va haver-hi també una novetat del 
carnaval d'enguany, ja que  es van imposar els 
corbatins als estendards de les 30 comparses 
i a més, es va fer lliurament de les bandes 
acreditatives a les reines i reis infantils. En 
finalitzar, es va partir al ritme de batucada fins 
a la carpa del recinte del Carnaval situada en el 
Passeig Fora Forat.
A la nit va tindre lloc el sopar de gala en honor 
a les reines i reis de les comparses, que va estar 
inspirada en els balls de màscares venecians. 
Durant la mateixa es van imposar les bandes a les 
reines i reis i es va fer lliurament del Carnestoltes 
d'Or 2020, atorgat enguany a les fundadores de 
la comparsa Les Agüeles, comparsa que es va 
fundar en 1986 i es va dissoldre en el 2018. L'acte 
va ser presentat per Toni Guillot.
També es va procedir al lliurament dels premis 
del concurs d'aparadors del carnaval, en el qual 
han participat 14 establiments de la localitat. El 
primer premi, dotat amb 300 euros, ha sigut per 
a “Essencial”, el segon per a “Patchlupe Merceria” i 
el tercer per a “Meryn nails”.
Seguidament, es va obrir la carpa del Carnaval 
al públic en general per a gaudir de la revetla 
amb l'orquestra Nueva Era i disc-mòbil amb el DJ 
Boccachico.

La COC va donar el 
Carnestoltes d’Or 
a la comparsa Les 
Agüeles, comparsa 
fundada el 1986 i 
desapareguda el 
2018. 
Rosa la Sèntima, 
una de les quatre 
fundadores de la 
comparsa i la única 
en vida, va rebre el 
premi atorgat dies 
després de mans del 
seu fill.

Carnaval 2020
L’arribada de 'Venècia'  i la imposició de bandes

Carnestoltes d’Or a la 
comparsa Les Agüeles



15 de febrer de 2020

12



15 de febrer de 2020

13



15 de febrer de 2020

14



15 de febrer de 2020

15



15 de febrer de 2020

16

CULTURA

Alfredo Gómez Acebes

En este año 2020 celebramos el centenario  -de 
nacimiento o defunción- de varios vinarocenses 
ilustres de los cuales dejamos constancia en estas 
páginas.
En primer lugar citamos a Vicente Roso Mengual, 
ilustre dibujante nacido en Vinaròs el 15 de abril de 
1920, hace exactamente 100 años. De joven marchó 
a estudiar a Madrid donde ingresó en la academia 
de Bellas Artes. En la capital trabajó para varias 
revistas como ilustrador destacando en Leyendas, 
Centurias, Zas, Maravillas y la conocida Fechas y 
Pelayos. También dibujó portadas e historietas para 
el sello Senda de Teodoro Delgado. Fruto de esta 
etapa le llegó una oferta desde Barcelona para 
colaborar en la editorial Plaza para su nueva línea 
de tebeos, donde trabajó en el nuevo proyecto 
de El Coyote (1947), y donde creó poco después 
el personaje de Florita, que daría lugar a la mejor 
publicación para chicas editada en ese momento. 
A mediados de los años ́ 50 abandonaba la revista 
y empezaba a trabajar como ilustrador de la 
editorial Bruguera, realizando también portadas 
de libros y tebeos para Toray, Afha y otras 
empresas como Creaciones Editoriales europeas 
publicando en Winnetou (Alemania), Lasso 
(Holanda) Die Sprechblase (Alemania) o Valentine 
(Inglaterra). Una década después es contratado 
por las editoriales Busquets y Ancora como 
director artístico, sobre todo para la realización 
de christmas navideños y calendarios a nivel 
europeo, labor que compaginó con la ilustración 

de decenas de portadas de libros juveniles y 
comics. Toda esta labor ilustradora la compaginó 
con una de sus grandes aficiones, la pintura al 
óleo, labor que realizó de manera particular y 
sobre todo por encargo, realizando algunas obras 
para Khazzoum, editor de obras artísticas de boga 
en los años 80, que fueron reproducidas en otros 
soportes como papel, seda o aluminio, y que aún 
puede encontrarse en el mercado. Un genial pintor 
e ilustrador con una larga trayectoria, encuadrado 
en la pintura realista y naturalista, que falleció en 
Barcelona en 1996.

Otro de los ilustres personajes que celebramos 
centenario es el pintor Pablo Béjar Novella, 
nacido en Barcelona en 1869 y fallecido un 12 de 
diciembre de 1920, hace 100 años, siendo aquí 
enterrado en el cementerio local donde reposan 
sus restos. Sobre el pintor ya publicamos una 
breve biografía en un libro (Amics de Vinaròs, 
2014), posiblemente la única biografía que existe 
hoy en día y que ha servido a museos como 
El Prado para conocer y reconocer su figura 

ciertamente olvidada. A Béjar, que vivió en Vinaròs, 
además de  Madrid, Barcelona y Londres, podemos 
considerarlo como uno de los mejores retratistas 
de entre siglos de la realeza y la nobleza, además 
de retratar a la burguesía y alta alcurnia catalana 
e inglesa. Casado con la vinarocense María Calbé, 
aquí pintaba, y su chalet de la costa sur se convirtió 
en centro de reunión de personajes notables, 
amén de colaborar en nuestra ciudad en todos 
aquellos actos que era reclamado.

También celebramos el centenario del obispo y 
catedrático José Meseguer i Costa, nacido en 
1843 y fallecido en Granada el 9 de diciembre de 
1920, curiosamente pocos días antes que Béjar. 
Sus padres eran de Vinaròs, población a la que 
estuvo muy ligado, siendo su madre la hermana 
del arzobispo Costa i Borrás, e impulsor del 
monumento que contemplamos en el paseo.
Por último, hace ahora justamente 75 años (27 
enero) que falleció el maestro y literato Juan 
Manuel Borrás Jarque, autor entre otras de nuestra 
“Historia de Vinaròs”.

XXIX CONCURS DE REDACCIÓ DE SANT ANTONI 
Organitzat per Fundació Caixa Vinaròs

1ER PREMI 
TEMA: EL MERCAT DE VINARÒS

El mercat de Vinaròs és un edifici amb l’exterior 
blanc i, a l’interior es troben les parades i un sostre 
d’entramat metàl·lic aguantat per nombrosos pilars.

M’agrada molt passejar amb la meua àvia pels 
diferents establiments i comprar productes de 
qualitat superior a dins, també m’encanta fer una 
volta per veure si el peix fa goig o per observar si hi 
han escamarlans, que fan l’arrossejat més bo.

Si bé és veritat que actualment la gent prefereix anar 
a comprar a les grans superfícies, per a mi la relació 
qualitat/preu del mercat segueix imbatible; ja que 
no hi ha res com comprar productes de proximitat, 
fets a mà o venuts directament per una persona que 
et pot donar consells sobre com utilitzar-los i no 
agafats d’una prestatgeria i cobrats per una caixera 
o caixer que l’únic que et diu és el preu, com es el cas 
dels supermercats.

També recomanaria anar als diversos restaurants 
del mercat, ja que et poden cuinar el peix que has 
comprat i degustar-lo allí mateix.

És molt entretingut i també recomanable el concurs 
culinari Mercatxef , tant en edició adulta com 
infantil; resulta molt divertit veure als xefs córrer per 

aconseguir els ingredients i després cuinant
uns plats que semblen boníssims per poder guanyar.

Al pati del mercat també hi ha un caliu especial, 
sobretot quan toquen música. De fet, estic participant 
en un projecte de l’Escola d’Art per a decorar el mur 
del pati amb un mural gegantí que quedarà preciós 
i parlarà sobre els aliments que es venen al mercat; 
com ara carn, peix, fruites i verdures, entre altres.

M’agrada molt el mercat tant per la seua posició 
privilegiada, ja que està a dos passes del passeig i 
del mar i a dos passes de la plaça de l’Ajuntament 
i del Carrer Major, i també pels seus productes 
meravellosos i pels amables venedors i venedores, 
sempre disposats a ajudar.

Finalitzo convidant a tot el món, siguen de Vinaròs 
o no, a vindre a comprar al mercat ja que és una 
experiència única i segur que hi tornaran; ja sigue 
per la qualitat del que es ven, pel tracte rebut o per 
moltes coses més que fan del mercat de Vinaròs un 
mercat únic al món.

JOAN MARTORELL ALTABÀS 
IES LEOPOLDO QUEROL
2N. ESO

Año de centenarios
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Amb la presentació d’una instància 
el passat dia 6 de febrer, Amics de 
Vinaròs enceta una campanya de 
conscienciació a tots els àmbits per 
tal de què s’actue de manera urgent 
en la restauració de les arquitectures 
fingides dels murs de l’Arxiprestal.
L’Associació considera que com diu  
el nostre Estatut d’Autonomia, el 
patrimoni és una de les principals 
senyes d’identitat del poble valencià  
que, i molt més especialment els BIC,  
deu de ser protegits per evitar la seua 
destrucció com és el cas de l’Església 
Arxiprestal de Vinaròs. Amb ocasió de 
l’actuació de la Generalitat mitjançant 
la Fundació  La llum de les Imatges en 
la seua edició de 2013 es va procedir a 
la recuperació dels esgrafiats originals 
en els murs exteriors del dit Bé d’interés 
cultural (BIC), Església Arxiprestal 
de Vinaròs. El dia d’avui, 5 de febrer 
de 2020 i, sense dubte, per una 

manifesta falta de protecció de l’obra 
recuperada, no sols han desaparegut 
totalment els esgrafiats sinó que, 
segons el criteri dels especialistes 
que les han visitades recentment, de 
no actuar ràpidament i recuperar-
los urgentment poden perdre’s 
definitivament e irremeiablement, la 
qual cosa suposaria un greu atemptat 
per al nostre patrimoni.
Per això considerant que l'Estatut 
d'Autonomia, en el seu art. 31, atribueix 
a la Generalitat competència exclusiva 
sobre el patrimoni  ens hem adreçat a 
la Conselleria de Cultura com a garant i 
responsable de la protecció del bé, per 
a què arbitre les disposicions i mesures 
necessàries a la màxima urgència per a 
evitar l'imminent perjudici irreparable 
del nostre patrimoni, restaurant els 
esgrafiats d’arquitectures fingides dels 
murs  tal i com varen quedar després 
de l’actuació de la Llum de les Imatges.

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

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

Divendres , 13 de  m a r ç , 17.30h. 
 
   BIBLIOTECA MUNICIPAL   S A L A   D’ A C T E S  Vinaròs 

“La  ciutat  i  la  casa ” 
   de Natalia Ginzburg      Presenta : Teresa  Alabau   
                                                                               

          

La ciutat i la casa és una 
novel∙la peculiar, que es 
desgrana a través de les veus 
d'amics, amants, fills i pares, 
però ningú s'atreveix a mostrar 
les seues emocions a flor de 
pell. La vida sencera d'aquests 
homes i dones queda filtrada 
per l'escriptura, per unes cartes 
que diuen tant com amaguen. 
Una història singular en la seua 
desolació i en la cerca tossuda 
d'una veritat que no caduque. 
 
Podríem parlar d'una novel∙la 
epistolar, però La ciutat i la 
casa és molt més: l’ autora ens 
parla ací de la fi d'una família, 
de la crisi dels valors 
tradicionals, del buit que 
s'instal∙la en l'ànim i a les cases 
que habitem quan ja no hi ha 
raó per a conservar el que 
abans semblava important. 

La 
ciutat i 
la casa 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs demana la restauració urgent 
de les pintures murals de les façanes de l'Arxiprestal
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www.ppvinaros.es
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Un mal presupuesto 
para Vinaròs
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Propostes... camuflades? 

Per Juan A Blanchadell

Aprovats els pressupostos de 2020
Per Guillem Alsina Gilabert.
Alcalde de Vinaròs.

Divendres dia 7 de febrer. Ple 
extraordinari dels pressupostos. 
Els diferents grups polítics van 
debatre, en torns de 10, 5 i 
5 minuts, uns comptes on hi 

figuren, com tots els anys, les previsions d’ingressos 
i despeses del nostre Ajuntament, l’Ajuntament de 
Vinaròs. Unes previsions que han estat discutides 
pels membres de l’equip de govern -del Partit 
Socialista i de Totes i Tots som Vinaròs- i on s’han 
intentat recollir algunes de les demandes d’altres 
partits del consistori. Però aquestes aportacions no 
van vindre de tots els altres partits, només per part 
d’alguns, tot i que se’ls va convidar a la participació 
des del 2 d’octubre. Mentrestant, alguns ja poden 
anar repetint allò de "Vinaròs per damunt de tot" 
i altres matxacant amb la coletilla "el conjunto de 
los vinarocenses"... Tothom treballa per Vinaròs, és 
clar. 
En les previsions de despesa s’ha intentat quadrar 
allò que es vol fer amb allò que es pot fer en funció 
del nivell d’ingressos, sense que per part de l’equip 
de govern hage augmentat la recaptació fiscal 
via augment d’impostos locals. Unes previsions 
on no ens ha quedat més remei que deixar per a 
propers anys determinades inversions, tot i que 
la legislatura dura quatre anys i aquests són els 
nostres primers pressupostos. Uns pressupostos 
on s’inclouen unes inversions que principalment 
venen de fora, de la Generalitat, però que s’han 
de comptabilitzar. Com, per exemple, la més 
prioritària per a nosaltres, la construcció del CEIP 
Jaume I. També s’hi ha tingut en compte l’esforç 
en polítiques d’ocupació i no s’ha volgut reduir 
la inversió en partides que considerem urgents, 
com un nou local per a l’OIAC. Els pressupostos 
contemplen també la necessària modernització 
de l’administració pública local, per a millorar i 
optimitzar el servei als ciutadans. Aquest procés 
pot ser lent i costós, però és molt necessari en el 
treball d’adaptació als nous temps i a les noves 
legislacions, amb un augment de burocràcia, 
garantista, però alhora més eficaç i eficient.  Pel que 
fa a la partida social, la despesa és clara, no tota la 
que voldríem però sí suficient. I també tenim molt 
en compte tant el manteniment d’infraestructures 
com la inclusió d’una nova partida, dotada amb 
500.000 euros, per a fer front a tot allò que es pugue 
malmetre en situacions climàtiques adverses que 
tant estem patint, i possiblement, patirem en els 
temps que venen.
Pressupost, paraula a la qual se li donen diferents 
significats. Per a uns, eina fixa i immutable d’obligat 
compliment, per a altres, eina molt important 
però adaptable a canvis que cada cop són més 
ràpids i impredictibles. Per tant, pressupostos que 
han d’admetre dinamisme ja que, al cap i a la fi, 
són eina de gestió de recursos públics per al bon 
funcionament de la població, pel que fa a gestió de 
bens i infraestructures, administració, manteniment, 
reparació, neteja, seguretat i tot allò que fa falta a la 
ciutat. L’administració d’aquests recursos es pot fer de 
diverses maneres i els diferents partits polítics tenen 
diferents prioritats, totes lloables. Aquests són els 
nostres pressupostos, els del Partit Socialista i els de 
Totes i Tots som Vinaròs. Perquè, senzillament, la gent 
amb els seus vots va decidir que fóssim nosaltres els 
que prenguéssim la responsabilitat de fer-los. 

El presupuesto que 
aprobó el pasado 
viernes el equipo de 
gobierno es un mal 

presupuesto para Vinaròs y para el futuro 
de nuestra ciudad. Ni baja los impuestos a los 
vinarocenses, ni contempla las inversiones 
necesarias para nuestra ciudad ni proyecta un 
modelo para los próximos años.
El gobierno de PSPV-PSOE y Som Vinaròs 
dispondrá en 2020 de más de 33 millones de 
euros y, a pesar de ello, han sido incapaces de 
rebajar ni un solo impuesto municipal. En 2013 
y 2014, el gobierno del Partido Popular con un 
presupuesto 9 millones inferior aprobamos 
la rebaja del IBI en un 10% para todos los 
vinarocenses, aprobamos reducciones del IBI 
para las familias numerosas, locales comerciales, 
oficinas y restaurantes, suspendimos durante 
un año el impuesto de obras y construcciones y 
rebajamos las plusvalías. Nosotros queríamos y 
lo hacíamos. Otros dicen que “podemos” pero 
ni quieren ni hacen.
El presupuesto de la izquierda vuelve a 
incrementar la deuda de los vinarocenses. En 
este año se pedirá un préstamo de 1,6 millones 
de euros y se gastarán otros 800.000 euros del 
préstamo de 2019 y 2018. ¿Y para qué? Vinaròs 
seguirá sin tener el auditorio, ni la piscina 
municipal, ni un nuevo pabellón. La falta de 
proyecto del bipartito hace que el dinero que 
pedirán a los bancos se destinará a eficiencia 
energética en los edificios municipales, a 
gastarse 378.000 euros comprando unos bajos 
comerciales para el registro municipal o 350.000 
euros más en una aplicación informática de 
contabilidad y recursos humanos. 
Guillem Alsina y Anna Fibla siguen escondiendo 
su pacto de gobierno, aquel que firmaron ante 
la prensa pero ocultan a los vinarocenses, y sus 
presupuestos ahora demuestran que no tienen 
proyecto de ciudad ni una visión a medio y largo 
plazo de las necesidades de los vinarocenses.
En el Partido Popular apostamos por las 
inversiones de futuro y necesarias para Vinaròs, 
por una rebaja de impuestos, por dar respuesta 
real a las necesidades que reclama la ciudadanía 
desde hace años. Nosotros votamos que NO 
al presupuesto porque es la forma de decir 
SÍ al futuro que los vinarocenses llevan años 
esperando.

Por fin tenemos presupuesto 
aprobado, aunque hasta que 
termine la exposición pública 

y se contesten las alegaciones que puedan haber, 
no entrará en vigor tan pronto como hubiese sido 
deseable. 
En su intervención al cierre del debate, el alcalde 
nos pedía que tuviéramos más confianza con 
ellos. Más que confianza hubiese hecho mejor en 
desearnos mucha más imaginación para ver lo que él 
veía reflejado en los presupuestos y que nosotros no 
llegamos a atisbar ni de lejos.
Tuvimos dos reuniones con los socialistas en su sede 
para hacerles saber los puntos de los muchos que 
tenemos en común que queremos que se ejecuten 
y los que, dotados con una cantidad simbólica, 
puedan empezar a tramitarse antes de que la 
legislatura avance más y nos quedemos sin tiempo 
para hacer nada.
Hablamos de sacar el centro de inspiración 
turística del puerto; de alzar una planta en el Hogar 
del Jubilado donde disponer salas para albergar 
los servicios sociales hoy embutidos en el antiguo 
juzgado; de avanzar en la ciudad deportiva 
haciendo la vía perimetral; de modificar el proyecto 
del auditorio -hecho y pagado- rebajando sus 
pretensiones para que tenga un costo más 
asequible; de una mini partida para comenzar el 
relanzamiento del polígono de Soterranyes que 
TSV y PSPV y Compromís abandonaron en la pasada 
legislatura provocando su caducidad; y como no, 
hablamos de bastantes más cosas del ámbito social.
 Después de lo cual esperábamos un reflejo en el 
borrador del presupuesto pero, recibido sin apenas 
tiempo para analizarlo como debe analizarse un 
presupuesto, vimos que allí no había nada de lo 
acordado en la sede socialista.
El alcalde, como los curas, nos pide que nos creamos 
-cual dogma de fe- que todos estos acuerdos estaban 
en los presupuestos. Pues nos lo pone muy difícil, 
considerando además que está soportado por sus 
socios de TTSV, que quieren montar un centro 
cívico en la futura primera planta del Hogar del 
Jubilado, que no quieren ni hablar del polígono 
de les Soterranyes, que desbarataron la piscina que 
hoy estaría terminada en la ciudad deportiva, etc.
Cuando el anterior alcalde se emperró en cambiar 
de lugar la piscina, en la primera “asamblea” que 
convocó, el hoy alcalde me dijo que “tranquilo” 
que allí estaban ellos; pero inmediatamente después 
apoyó la nueva ubicación justificando su cambio 
de postura en la cohesión que tiene que tener un 
equipo de gobierno en coalición.
Con su socio actual, que es el mismo de entonces, 
los hechos nos otorgan el derecho a pensar que 
puede que siga manteniendo este criterio y por 
tanto se allane y acepte el programa de la 
formación morada tal cual hizo con la piscina. 
¿Será precisamente para no contrariar a su socio que 
nuestras peticiones no tienen la menor reseña en 
los presupuestos?
Las palabras se las lleva el viento y nuestro voto 
contrario tuvo todo su sentido. Para los siguientes 
presupuestos podremos volver a intentarlo, pero 
nuestras propuestas tendrán que aparecer sin el 
menor camuflaje. Lástima porque ya quedará un 
año menos.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Els pressupostos del Jaume I

Per S. Fabregat

Peus a terra i ambient de festa

Per Mirella Extrem.

Presupuestos partidistas 

Per Emmanuel Herrera

La partida més gran dels 
pressupostos del 2020 és la que va 
destinada a fer el col·legi Jaume I. 
Partida que farem al demanar un 
préstec per dur-la endavant. 

Diuen els senyors del PP que el préstec el 
demanarien per a obres que ens calen, per a fer 
instal·lacions. L’equip de govern no va tenir cap 
dubte i s’ha decidit que ho farem per fer el col·legi 
Jaume I. És cert que no és cap poliesportiu ni cap 
piscina a la qual els del PP van ofegar als jutjats. 
Si és cert que diem que aquestes instal·lacions 
no les obviem però sí que prioritzem. Prioritzem 
escoles en lloc d’altres instal·lacions i més aquesta 
escola que ha estat postergada i ajornada durant 
molts anys. Recordem que és l’obra més anunciada 
per totes les corporacions municipals i que a la 
fi, després de recollir els treballs realitzats per 
l’anterior corporació i amb la voluntat de l’actual li 
podem donar-li via.
Cal dir  que aquesta obra serà possible pel canvi 
que va haver-hi  en la Generalitat Valenciana. No cal 
remarcar que la necessitat de l’escola neix fa molts 
anys i que tot i que les promeses fetes, els anteriors 
inquilins del Palau de la Generalitat no havien fet 
res, ni cap document, ni tràmit fet.  No ens vàrem 
assabentar fins que no es va canviar de govern i es 
van poder vore com era de crítica la situació. No 
hi havia res de res. Ara afortunadament tampoc 
tenim a cap Ciegsa que ens diga que no es podia 
fer per culpa dels terrenys, tenien forma de polígon 
irregular. Per acabar podem per fi assentir en allò 
que el sol podrà sortir tranquil doncs tindrem 
col·legi. 
Ara, quan hi ha diners damunt la taula no hi haurà 
marxa enrere i crec que tots, incloent-hi els més 
escèptics, estaran molt contents. 
Una cosa que cal remarcar del plenari dels 
pressupostos és que alguns reclamen que baixen la 
pressió fiscal i per l’altra demanen més inversions. 
Contradictori de totes totes. Els diners són els 
que són i no es poden estirar i si hem demanat 
crèdits, aquest any seran per l’esmentat, repetit i 
esperat col·legi Jaume I. Sí que es poden gestionar 
i prioritzar, la prioritat l’hem deixat clara. També 
cal dir que seguim mantenint la forta despesa en 
Serveis Socials, recolzant i reconeixent la seua tasca 
envers la gent més desfavorida.
Alguns volen que emprenem unes obres 
endarrerides en el temps com són l’enllumenat dels 
carrers de la Costa Nord i Costa Sud; tenen molta 
raó i no us podem dir quan es farà, és cert, però el 
que no farem mai és malbaratar més de mig milió 
d’euros en dignificar l’enderrocament del Convent 
de Sant Francesc i al que el govern que encapçalava 
Enric Pla encara va haver de destinar alguna partida 
més per poder aconseguir poder xafar aquest solar 
sense perill de caure. Tot i això allí ho tenim com 
a record de la més grossa malifeta que cap alcalde 
en tota la història va fer (mirem amb enveja el que 
tenen a Benicarló). 
Per cert no ha estat mencionada per part de cap 
partit l’augment en la partida destinada a retribució 
de càrrecs electes, com sí que ho van repetir en la 
passada legislatura. Recordeu... 
Vinaròs, 15 de febrer de 2020. 

Vinaròs ja està de ple 
en la celebració del 
Carnaval. Fa goig 
vore el comboi a 

tota la població on ciutadania i establiments anem 
tots a una en pro d’aquesta festivitat que any rere 
any va sent més gran. I es fa gran tant per a bé 
(oci, festa, projecció de la ciutat...) com per a mal 
(augment de la brutícia al carrer, alguns robatoris 
de mòbils com els d’aquest últim cap de setmana a 
la primera nit de festa carnavalera, etc.). 
Però, abans d’iniciar-se la setmana de festa grossa, 
cal continuar posant els peus a terra. Al nostre 
territori tenim moltes batalles obertes i totes 
a mitges. Per exemple, la setmana passada va 
aprovar-se el pressupost per a l’any 2020 que 
no solucionarà totes les mancances presents a la 
nostra població. Continuarem parlant del tema 
les properes setmanes però, per a què serveix que 
l’equip de govern diga que és el pressupost més alt 
de l’Ajuntament quan la documentació facilitada 
ha estat en poc temps de marge?
Un altre problema que estem obviant molts és el 
referent a les temperatures d’este inici de mes, les 
quals són totalment atípiques a les que hem viscut 
anys enrere. Necessitem més proves per a actuar 
contra el canvi climàtic? Com a mínim, el toc 
d’atenció donat per la nostra regidora Paula Cerdà 
pel tema de les botelles de vidre regalades ha fet 
que ara sí apareguen la meitat de botelles dels 
regidors al plenari... 
Però la problemàtica més preocupant és la falta de 
preocupació de l’equip de govern per la situació 
de l’agricultura actualment i que tant afecta 
també al nostre terme. S’ha vist alguna notícia o 
avís des de l’Ajuntament sobre la manifestació 
que ha hagut a València? I la Plataforma per a la 
dignitat del llaurador de la nostra comarca, tot i ser 
impulsada per l’anterior regidor d’agricultura de 
Vinaròs, ja ha passat a la història?
La realitat és que per moltes ganes de festa que 
tinguem, aquells que estem implicats per millorar 
la nostra terreta hem de continuar tenint els peus 
al terra. Perquè no podem evadir les necessitats i 
dificultats que continuem tenint o que altres no 
posen tant interès per solucionar. Perquè pareix 
que se’ns oblida que, a banda de les indústries i 
economia en general, el camp i la mar són les que 
àrees bàsiques i primàries que continuen donant-
nos menjar. 

2.354.000 millones. Eso es lo que nos 
deben los señores Sánchez y Puig a 
los vinarocenses. Y ¿saben cuál fue 
la respuesta del bipartito cuando 
Ciudadanos denunció tal cifra en el 

pleno de presupuestos? El silencio. Pero, como se 
suele decir, quien calla, otorga.

Los miembros de PSPV y TSV prefieren someterse 
a sus partidos que defender los intereses de 
nuestros vecinos. Prefieren ser siervos a leones 
que luchan por salvar su territorio. Poco les 
importa que esta deuda esté causando graves 
problemas en el día a día de la localidad. Para 
ellos, más de dos millones deben ser limosna y se 
conforman con salir en las fotos cada vez que sus 
jefes vienen a prometernos mejoras y ayudas que 
nunca llegan. 

Pero no se preocupen, porque desde Ciudadanos 
sí tenemos claro que nuestra prioridad son 
ustedes, nuestros vecinos. Sus políticas sociales 
y económicas, el comercio, la pesca, la industria 
la agricultura y el turismo como principales 
sectores productivos de Vinaròs. Pero también las 
infraestructuras. Nada de ello está contemplado, 
en nuestra opinión, con la suficiente importancia 
en los presupuestos para 2020. Por ello, no los 
hemos apoyado.

Tampoco los hemos apoyado porque no se ha 
incluido ninguna de las propuestas presentadas 
por nuestro partido, a pesar de que muchas se 
han aprobado por unanimidad. Es el caso del 
impulso de zonas verdes, el desbloqueo del 
polígono de Soterranyes, una apuesta firme 
por el deporte o la cubierta de la pista del CEIP 
San Sebastián. Tampoco se han incorporado 
cuestiones fundamentales como la reversión de 
la antigua N-340. 

Por tanto, se trata de unos presupuestos que no 
están a la altura de lo que  la localidad necesita, 
que no harán que el municipio avance y en el que, 
sobre todo, priman los intereses partidistas por 
encima de los intereses de los vinarocenses. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Canvi climàtic A.C. Jaume I

En Izquierda Unida de Vinaròs, una vez más, 
comprobamos en el pleno ordinario del mes de 
enero en el Ayuntamiento de Vinaròs como cada 
partido político, con representación municipal, 
defiende los intereses del pueblo, cada uno a la 
suya. En el punto del orden del día sobre el colegio 
Jaume I pudimos comprobar lo del título de este 
escrito. Sí es cierto que para seguir adelante con 
dicho proyecto existen los informes de secretaria y 
de intervención con reparos al mismo. Pero también 
es cierto que dicho proyecto es de máximo interés 
y necesidad para el pueblo desde hace muchos 
años y que hasta la fecha,por muchos gobiernos 
municipales todo han sido promesas incumplidas.
Bueno pues ahora parece ser que la ejecución de 
dicho proyecto ha visto la luz para poder seguir 
adelante su ejecución aunque sea con los informes 
con reparos de secretaria y de intervención. En 
IU entendemos que con un poco de interés y de 
buena voluntad por parte de todos el proyecto 
puede salir adelante sin complicaciones y ganar el 

máximo de tiempo posible. Para el Partido Popular, 
como siempre a todos los proyectos de interés 
para el pueblo que no estén ellos gobernando en 
el Ayuntamiento todo son pegas, críticas y palos 
en las ruedas pensando más en el partido que en 
el pueblo. En el punto del orden del día sobre el 
proyecto de Soterranyes, más de lo mismo. Como 
es sabido Ciudadanos presentó una moción para 
que se desbloqueara y hacer efectivo el proyecto 
de les Soterranyes. Desde Izquierda Unida lo que no 
entendemos es qué hace 7 meses para Ciudadanos 
dicho proyecto era inviable y 7 meses después ya 
lo es.¿Qué ha cambiado para Ciudadanos en estos 
7 meses.? Es cierto que el tema del paro en Vinaròs 
es grave. Que la afiliación a la Seguridad Social es un 
5% inferior a la provincial. El tema de la Industria,la 
Agricultura y la Pesca son un desastre. Que mucha 
gente de Vinaròs tiene que salir fuera del pueblo a 
trabajar es cierto. ¿Pero esto es debido a no tener en 
funcionamiento el polígono.? Estos problemas de 
todos es sabido que se vienen arrastrando e incluso 

empeorando en Vinaròs desde hace 
muchos años, con polígono o sin 
polígono.
Acaso cree Ciudadanos que en estos 
momentos y en las actuales condiciones por las que 
estamos pasando el desbloqueo del polígono sería 
la solución a estos problemas. Lo que sí es cierto 
que el pueblo de Vinaròs con dinero de todos los 
vinarocenses ha invertido más de 10 millones de 
euros que aun se están pagando en un polígono 
para criar lagartijas. Ahora se propone hacer efectivo 
el polígono gastándose 10 ó 15 millones para 
hacerlo efectivo para seguir criando lagartijas. La 
argumentación de la representante del PIV está muy 
bien, pero en su momento y en las condiciones de 
su momento. Hay que poner los pies en el suelo 
y reconocer que actualmente las condiciones son 
las que son, muy diferentes a las expuestas por la 
representante del PIV en su momento. Pero bueno, 
como siempre y más aún en temas de interés para el 
pueblo,”cada uno a la suya.”

Les persones que creiem que la base del canvi 
climàtic no està nomes en l’esforç i en   la manera 
de viure i de comportar-se davant de qualsevol 
problema de la nostra vida quotidiana, som 
majoria, però hi ha uns altres que avant posen 
el seu benestar, per damunt de totes altres 
consideracions, si aquestes els reporten majors 
beneficis. Generalment donem pals de cec davant 
d’aquesta disjuntiva.
Quan es més important el guany econòmic 
que el guany climàtic, o sigue que es prima 
sobretot el guany econòmic sobre qualsevol altre 
concepte que ens condueix indefectiblement a 
la autodestrucció del nostre planeta, malament 
rai. És el sistema que es basa únicament en el 

creixement sense límits   el que s’ha de canviar. 
No s’ha de perpetuar el guany costi el que costi. 
Segurament que amb aquest guany que és per 
molt pocs, ens autodestruïm .   
Ara , no fa molt, s’ha celebrat la cimera sobre el 
clima de les Nacions Unides i una de les empreses, per 
no dir la primera, que ha subvencionat  la trobada ha 
estat Endesa , que diu que” encapçala  el canvi cap a 
una societat lliure d’emissions”. Mentida, simplement 
mentida, és justament Endesa l’empresa que més 
emissions va produir el 2018, aquesta empresa va 
alliberar a l’atmosfera 30 milions de tones de CO2 
, que equivalen a un 23% de tot el diòxid de carbó 
que s’emeten a l’atmosfera mitjançant la industria.
Tampoc es queda curta Repsol-Petronor amb 10 

milions de tones. I no pararíem mai. 
 Però l’insult més gran a la població es 
l’amiguisme i el capitalisme d’amics que impera a 
l’Estat espanyol, que facilita que es pugui deduir 
la despesa que pugui ocasionar l’acte fins al 90%, 
Segons explica la Directa.
       Tot plegat és una perversió insultant, a l’Estat 
espanyol i a una convivència total entre el BOE, l’Ibex 
i alguns   mitjans d’informació, però encara que 
tot comence en un mateix, cal canviar d’una   per 
totes, el model econòmic i de vida de la nostra 
societat. Donar pas a d’altres energies renovables 
com puguen ser les eòliques , solars i d’altres ....de 
moment 

Manuel Villalta-Esquerra UnidaCada uno a la suya

En la seva evolució climàtica, la biosfera ha passat 
per cinc glaciacions, durant les quals el planeta era 
pràcticament una bola envoltada quasi totalment de 
gel. La ultima, la Quaternària, va començar fa uns 2,58 
milions d´anys, i durant els últims 800.000 anys es van 
comptabilitzar fins a vuit períodes glacials, alternant 
amb períodes interglacials mes càlids, com el últim en 
el que ara estem vivint, que va començar fa uns 10-
15.000 anys, donant inici al període Holocè. 
Diferents factors  van afavorir la formació d´aquests 
períodes glacials, entre ells les variacions pròpies dels 
moviments del planeta (cicles de Milankovich) i de la 
seva orbita al voltant del sol.  Però molt va tindre que 
veure amb la quasi desaparició del efecte hivernacle 
que produeix la presencia del gas carbònic (CO2), del 
gas metà (CH4) i altres, i que permet una temperatura 
adient per el desenvolupament normal de la vida 
sobre la Terra.
L’abundantíssim CO2 atmosfèric havia sigut absorbit 
per els oceans, baixant la seva concentració a 
l´atmosfera fins prop de les 180 ppm (parts per milió), 
la temperatura havia baixat entre 3 - 8 oC.  Els mateixos 
cicles del planeta varen canviar en un moment donat, 
les circulacions de les aigües oceàniques també 
canviaren, bona part del CO2 oceànic va tornar a 
l´atmosfera, la concentració augmentà fins a les 280-
300 ppm, que es la concentració que s´ha mantingut 
fins l´inici de la revolució industrial. A partir d´aquesta 
revolució l´activitat humana ha seguit enviant mes gas 
carbònic a l´atmosfera, enfortint l´efecte hivernacle 
que ara ens amenaça amb el canvi climàtic. D´això 
en va fer una magnifica exposició el Dr. Miguel Angel 
Martínez Botí, amb el títol: Cambio Climático: Pasado, 
Presente y Futuro, el dia 30 de desembre de 2015, dins 
del cicle de conferencies científiques del programa 
“cienciaprop”, patrocinat per la Fundació Caixa Rural 

de Vinaròs.
Però aquell altre gas, el metà, tan important o mes 
que el carbònic en produir l´efecte hivernacle, també 
va reduir-se en l´atmosfera, i va ser segrestat en 
forma de “clatrats” degut a la baixa temperatura i a la 
pressió dels llocs on es va emmagatzemar durant els 
períodes glacials. Amb el hipotètic desastrós efecte 
futur dels clatrats es amb el que el Dr. Juan Carlos Lino 
García ens va donar cloenda a la conferencia citada 
al començament, i que justifica amplament el motiu 
d´aquest text,  i del que parlem tot seguit.
Els clatrats son sòlids formats per molècules d´aigua 
disposades en una estructura cristal·lina que segresta 
grans quantitats de metà. Es troben tant en dipòsits al 
fons marí com en el permafrost gelat de localitats molt 
septentrionals (Siberia, Canadà, Groenlàndia, per.ex.), i 
procedeixen de la descomposició de material vegetal 
particulat atrapat en sediments, tant en terra com 
en el fons del mar, per temperatures molt baixes i 
el.levades pressions.
El metà  (CH4)es un gas d´efecte hivernacle, d´efecte 
8 vegades mes intens que el dioxi de carboni 
(CO2). L´alliberament sobtat d´aquest metà, per 
descongelació del permafrost, per un fenòmen 
geològic sense control humà, com un terratrèmol,  
per moviments de les plaques tectòniques, o per un 
augment de la temperatura del fons marí, per canvi 
de corrents marines, degut al canvi climàtic d´origen 
humà,  en un hipotètic fenomen qualificat com 
l´efecte “fusell de clatrats”, tindria unes conseqüències 
molt catastròfiques en el clima i l´atmosfera. 
Aquestes condicions, se sap, o es creu, varen ocórrer 
en desastres climàtics del passat, que causaren les 
extincions massives dels períodes Permià-Triàsic 
(280-190 milions d´anys enrere) i durant el període 
de màxim tèrmic del Paleocé-Eocé (65-39 milions 

d´anys enrere). Com efecte addicional, la presencia de 
grans quantitats de metà  afectaria en gran mesura el 
contingut del oxigen disponible a l´atmosfera.
Pot ser els clatrats no han sigut molt protagonistes 
en els mitjans de comunicació que han parlat, molt o 
poc, sobre la contaminació, el canvi climàtic, i d´altres 
amenaces amb les que ens hem promès acabar 
amb la biosfera , però si que son prou coneguts en 
els ambients de extracció de cru de petroli i de gas 
natural, doncs van associats íntimament amb aquests,  
en terra i sobre tot en els jaciments marins profunds, 
cada cop mes habituals i ara, que s´està descongelant, 
dirigits al Àrtic.  
En poques paraules, som sobre el planeta Terra gràcies 
a l´acció benèfica del Sol que hi va incidir afavorint 
l´aparició de les condicions per establir una “zona de 
habitabilitat”.    Possiblement hi ha moltes estrelles 
(Sols) capaces de reunir al seu voltant uns  (exo)
planetes que poden arribar a facilitar la vida orgànica, 
el que no vol dir que hi hagi vida intel·ligent com la 
que representa l´espècie humana sobre la Terra. 
Tot això s´ha donat, vulguem o no, amb la passivitat 
del planeta, que ens pot destruir per ell mateix, en 
qualsevol moment, per exemple alliberant enormes 
quantitats de gas carbònic o de metà, sense esperar 
a que sigui el Sol qui ho decideixi, però que ho 
afavorim nosaltres amb la nostre estultícia.  Si som 
l’únic planeta que coneixem amb vida intel·ligent, be 
cal que en prenguem consciència i no provoquem les 
condicions de canvi climàtic que ens portarien a la 
auto aniquilació. Doncs ja sabem que al planeta tant 
se l´hi en dona el que fem a la seva superfície, i com 
diu John Gribbin,  hem de tindre en  compte  “que 
vivim en un planeta corrent, que orbita al voltant 
d´una estrella corrent en una galàxia corrent” (Principi 
de la MEDIOCRITAT TERRESTRE).
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Per si no ho sabíeu, al planeta Terra tant se l'hi en dona el canvi climàtic (II) Francisco Amat
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PESCA

Andrés Albiol
Baldritja balear

Los estacionales cormoranes portuarios capearon el temporal Gloria en el 
pantanal con la cara proa al mal tiempo que venía de levante

Aguas calmadas del cálido invierno
Semana con un mar tranquilo que dejó faenar con comodidad a las embarcaciones. Las capturas han 
sido normales. Y las cotizaciones en su tónica de altibajos.
La pesca de arrastre, los ocho bous subastaron  diario langostino, cigala, gamba, calamar, pescadilla, 
gallo, salmonete, peluda, rape, caballa, caracol, galera, móllera, maira, pejerrei, jurel, pulpo blanco y 
roquero, raya, canana y morrallas.
El cerco, las tres traíñas operan en Castellón y Jávea tras el peix blau.
El trasmallo, cinco barquitas calan las redes cerca de la costa a la sepia. Dos lo hacen en fondos 
medios al pagel y corvina. Tres en profundidades más alejadas en busca de lenguado y rombo. Y una 
cala cerca de Columbretes a la langosta, cabracho y mamona.
El palangrillo costero, dos barcas pillaron con este arte de anzuelos dorada, pargo, dentón y sargo.
La recolecta del pulpo roquero con cadufo ha comenzado una veda biológica para la regeneración 
de la especie.

Ecos de ‘Mar’; Niños y niñas alertando al mundo del cambio climático
De candente actualidad han estado las acciones protagonizadas por la activista niña sueca, Greta 
Thunberg en contra de la crisis climática, en especial en la apertura de la cumbre del clima en las 
NACIONES UNIDAS, donde acusó a los líderes mundiales de omisión, etc., frente al cambio climático.
No obstante, meses antes, la internacional conferencia ‘Our Oceans’ celebrada en Oslo, representantes 
de los principales países del globo, en pro de mejorar el desarrollo sostenible de los océanos 
acordaron el aumento de zonas marinas protegidas, pesca sostenible, lucha contra la contaminación 
marina, economía azul y seguridad marítima, etc.  circunscribiéndose en estos compromisos para 
atajar las malas prácticas que se están haciendo. También la UE puso en marcha 22 nuevas medidas 
en pro de la sostenibilidad, además de investigar el medio marino y fomentar nuevas tecnologías 
pesqueras sostenibles, la lucha contra la contaminación en los mares, facilitar la descarbonización del 
transporte marítimo, promocionar la energía azul renovable, áreas y superficies marinas protegidas, 
la reducción de gases de efecto invernadero, transporte marítimo ecológico, drásticas medidas 
contra el vertido de plásticos en el mar, etc.
Recalcar que esta joven por su condición innata y peculiar como persona, de pequeña se identificó 
en contra de la ‘basura’ que se emite a la atmósfera, a los océanos, etc., haciendo huelgas escolares 
junto a otros estudiantes ante sus autoridades. Luego convenció a sus padres para que redujeran su 
huella de carbono renunciando a viajar en avión y no comer carne. Y al final viajó hasta EE.UU por 
mar con un velero para hacer cero de emisiones de carbono, donde en la ONU emitió dicho discurso 
dando un rapapolvo a los dirigentes de la humanidad.

O virot petit, en castellà fardela o pardela balear, 
en francés puffin des baléars, en alemany 
Balearenturmataucher i en anglés balearic shearwater. 
El seu nom científic és Puffinus mauretanicus. Esta 
au marina de la família dels Procelàrids és endèmica 
d'Espanya. El seu cos-tronc és arrodonit. Cap xicotet. 
Pic ganxut, fi format per diversos trossos. Els orificis 
nasals allargats situats damunt en la part davantera 
del pic tenen forma tubular. Les robustes ales i la 
cua són curtes en proporció corporal. Les potes 
es projecten més arrere que la cua. Talla 35 cm de 
longitud i 90 d'envergadura ràfec. Pes 500 g. Color del 
ventre i ales de davall de to blanc marró. Resta terrós 
fosc. Potes i pic gris fosc. Emet gralls amb notes en 
falset i quan estan criant els reclams són de llàstima. 
Sense diformisme sexual. Són monògams i de cria 
cooperativa. La femella posa un ou blanquinós només 
en penya-segats aïllats de l'arxipèlag de les Illes 
Balears, que coven rellevant-se ambdós progenitors 
prop de dos mesos. Després de l'eclosió el pollet és 
alimentat pels seus pares i abandona el niu als 60 dies. 
Experta voladora. Els seus vols són amb seqüències a 
base de ràpides batudes a 10 m. d'altura sobre el mar, 
seguides de planatges sobre la superfície arribant 
a tocar amb la punta de l'ala l'aigua. També és àgil a 
mantindre's en l'aire pujant i baixant com un “tiovivo”. 
Busseja a molts metres per a atrapar peixos en les 
seues associacions amb tonyines, etc. Preferix el mar 
obert per a menjar, etc., però únicament en època de 
criança els pares s'aprofiten dels descartes dels barcos 
pesquers prop de la costa i de nit pot atrapar plàncton. 
Nada sobre el mar propulsant-se amb les seues potes 
per mitjà d'una membrana que unix tres dels seus 
dits. Cada any efectua una migració per litorals del 
nord d'Europa, que aprofita per a realitzar el període 
de muda. Amb plomatge nou torna al Mediterrani. 
Antany eren consumides pels pescadors, etc. Ara la 
seua captura està prohibida i estan en perill d'extinció.

PEIXOS  
Alatxa (Alacha)                                 1.184 kg                              
Seitó (Boquerón)                           440.142
Melva (Canutera)                                    10 
Tonyina (Atún rojo)                           7.990
Albacora (Atún blanco) 4.393
Maira (Mare del lluç)                         1.122
Escritas (Rayas)                               8.886
Totines (Mantes, Batoideos) 196
Besuc (Besugo)                                7.092
Boga i Xucla (Boga/Picarel) 8.585
Rallat (Bonito)                                      869
Burros (Gobios)                                    16
Llampuga (Lampuga)                          192
Caballa (Verdel)                              6.785
Vetes (Cintas)                                  1.895
Congre (Congrio)                              7.474
Gall (Pez de San Pedro)                   1.221
Orá (Dorada)                                   24.791
Mussoles (Escualo, Cazón) 50            
Móllera (Faneca)                               9.479

Gallineta (Cabracho)                          3.073
Sorells (Jureles, 
Chicharros) 55.490
Esparrall (Raspallón)                        12.526                
Palá (Lenguado)                                7.055
Sarg (Sargo)                                     2.760
Lliri (Anjova)                                      4.019
Japuta (Pelometa negra)                      18
Llobarro (Lubina)                                 380
Panagal (Bocanegra)                          440
Mabre (Herrera)                                2.692
Aranya (Vívora, Salvarriego) 5.469                                             
Pagell (Pagel, Breca)                       62.506
Peluda (Solleta)                                5.698
Peix espasa 
(Emperador)               11.394
Lluç (Pescadilla, Merluza) 57.140
Rap (Rape)                                     21.636
Aspet (Espetón)                               2.278
Rom empetxinat (Rodaballo) 63
Jurioles (Rubios)                              3.338

Moll (Salmonete)                            69.282
Morralla (Serranos, etc.) 16.908
Sardina                                          40.924
Murena (Morena)                                  97
Mero (Cherna)                                    107
Letxa (Pez limón)                            1.972
Bacoreta (Sarda)                           35.548
Sorella (Jurel real)                           3.406
Bacaladilla                                        682
Llises (Mújols)                              16.498
Pagre (Pargo)                                1.008
Biso (Bis, Estornino)                      3.875
Gatet (Pintarroja)                             662
Roncador (Roncón)                         403
Rata (Miracielo)                            1.406
Palometa (Palometón)                    308
Tigre (Lenguado portugués) 594
Corva (Corvallo)                              496
Miseria (Gallo)                               1.826
Peix de rei (Pejerrey)                       840
Mamona (Brótola de roca)                522

Saboga (Alosa)                                  221
Dèntol (Dentón)                                634
Chopa (Cántara)                              552
Palomida (Palometa blanca) 118
Reig (Corvina)                                    613
Morruda (Sargo picudo)                       37
Vidrià (Mojarra)                                  851
Salpa (Salema)                                  385
Tords (Tordos, Lábridos)                     32
Rom (Rèmol, Rombo)                         763
Móllera de fang (B. de fango) 337
Palaí (Acedia)                                     134
                                                      _______
       Total    ..................                 994.401
CRUSTACIS  
Cranc (Cangrejo)                        6.153
Cranc blau (Cangrejo azul) 1.647
Escamarlà (Cigala)                  314           
Llagostí (Langostino)                      13.817                     
Galera (Estomatoideo)                   39.811
Llagosta (Langosta)                         2.395

Gambes (Gambas)                             920
Llomàntol (Bogavante)                        146
                                             _____
Total      ...........................   65.205      
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                     5.085
Sepió punxa (Choquito picudo) 2.395
Canana (Pota, Volador) 11.271
Sèpia (Jibia, Choco)                       15.328
Polp roquer (Pulpo roquero) 33.531
P.  blanc (P. Blanco)                        7.775
P. mesquer (P. almizclado)3.106
Polpa (Pulpo patudo)                          164
Llonguet (Holoturia)                              24                             
Cargol punxent (Cañailla)2.218
                                                   ________
Total     .............................. 80.898

TOTAL EXTRACCIÓ… .1.140.505
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L’Ajuntament de Vinaròs va fer dissabte passat al saló de plens un reconeixement dels esportistes que han aconseguit resultats destacats: Adrián Paul Apóstol 
(campió d’Espanya de Taekwondo pre-cadet), David León (Campió d’Espanya Universitari 200 metres papallona i millor esportista provincial 2019), Manuel 
Enrique Miralles (Campió d’Espanya de força i potencia en pes mort i sentadilles), Nel Miralles (campió d’Espanya de força i potencia sub-benjamí) i Juan Ripoll 
(3er al campionat d’Espanya de Tir d’Alta Precisió)

Per estar tot repartit, un resultat de cada dels 
nostres equips. Els cadets, en la eliminatòria de 
ranking a Canals van perdre després d’una més 
que polèmica actuació arbitral, anulant-los dos 
gols al descans i ple de despropòsits a la segona 
part que va acabar en la moral dels rogets. Els 
juvenils en un partit d'infart i fent gala de un " 
fair play" al lesionar-se un jugador de l’equip rival 
va empatar un partit jugat de poder a poder. I la 
cirereta la va posar el Farmateca, que en un partit 
dels que fan afició va desarbolar i quasi va eliminar 
a un rival directe per la disputa de cara a acabar 
dins dels elegits per jugar més fases. 

Cadet preferent nord ranking 9-12 
C.Baló a mà Canals. 30 C.Bm. Vinaròs. 26 
Vinaròs. Amare, Néstor, Martín (2), Juanpe, Unai 
(5), Biel (5), Fernando (1) , Sergio, Carlos i Raga (12). 
Primer partit de l'eliminatòria disputada en el 
Pavelló Municipal de Canals. Una primera part 
quasi perfecta han portat els rogets a un avantatge 
de quatre gols. Però una segona part destacada 
per les lesions, ha marcat el desenvolupament 
dels esdeveniments. Fins a tres jugadors no han 
pogut acabar l'encontre i un altre que ha jugat 
minvat físicament. Tot unit a un públic entregat, 
i un arbitratge polèmic, han incitat als locals al 
mateix temps que s'enfonsen els visitants. Les 
circumstàncies han propiciat que els rogets 
entressin en una dinàmica negativa fins al final, i 
com a conseqüència, escollint eleccions errònies 
ben aprofitades pel rival. Resultat acceptable 
després de tots els contratemps. Esta setmana 
s'han de treballar molts d'aspectes. Sobretot, fent 
èmfasi en la part mental, per evitar desconnexions, 
i lluitar per alçar l'eliminatòria. La REMONTADA és 
possible, Endavant Cadets!!!!! 
Juvenil 2 Divi. auto ranking 11-13 
Tudor Bars C.Bm. Vinaròs. 19 Llorens Elecfer Bm 
Buñol. 19 

Vinaròs. Nogales, Pol, Tomàs,Sergi(2), Quim(7), 
Juan, Iker(5), Marcos(1), Ayza(2), Dani(1), Víctor(1), 
i Ruben. 
Partit d'infart, en molts de fallos dels llançadors i 
grans parades dels porters, per això el marcador 
tan curtet. El Buñol, que a casa va guanyar de 7 
als nostres, va vindre amb els jugadors justos i 
després d’una molt mala primera part del Tudor 
amb el temps a cero va marcar el 9-12 per als 
valencians. Al poquet de la represa es va produir 
la jugada clau del partit. Un jugador dels forasters 
es disloca la espatlla i deixa al Buñol en un jugador 
menys el que resta de partit. Llavors el Tudor, en un 
exemple de "fair play" decideix retirar un jugador 
de camp per igualar els jugadors. Decisió alabada 
per alguns i criticada per altres, però la deportivitat 
dels nostres segurament els va privar de la victòria, 
però va demostrar que l'important no és guanyar a 
qualsevol preu. Després del descans els rogets van 
jugar en més intensitat defensiva i en atac veien 
més els forats de la defensa rival, encara que a 
l’hora de tirar s’erraven massa tirs per a guanyar el 
partit. En empatar a 15 tot va ser un partit de nervis 
i ningú podia marxar a l’electrònic. A la fi el resultat 

el considerem just. De segur que de jugar 7 contra 
6 s’hagués guanyat el partit, però la deportivitat 
del Tudor Vinaròs bé mereix guanyar el partit. 
Sènior masculí 2 auton nord 3 
Farmateca C. Bm. Vinaròs. 31 C. Bm. Buñol. 19 
Vinaròs. Carlos, Marc, Cristian, Jaime(3), Agustí, 
Quim(1), Iker, Martín(6), Serrano(4), Collado(3), 
Ian(2), Sergi, Nahuel(4), Jesús, Maa5) i Mateu(2). 
De traca i mocador. Així es podria resumir el 
partidàs del nostre sènior. Els valencians venien 
al Llagostí Arena en busca de revenja i d’entrar 
al grup dels selectes, però la màquina rojeta de 
seguida va frenar als valencians i en una defensa 
sense forats i en uns grans porters com són Carlos 
i Marc, van tancar files i els contraatacs van fer 
forat al marcador. Al descans ja és guanyava de 6 
gols i la segona part va ser un correcalles degut 
a la defensa individual per tota la pista del Buñol. 
En un Martín que disfruta de eixes defenses va 
donar balons a uns i altres perquè acabessin de 
fer forat i golejar a un equip dels grans del grup. 
Ara a disfrutar del Carnaval, i després toca sumar 
2 punts importantíssims, quasi definitius a la pista 
del Levante Marni.

Handbol
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La nova entitat, sense ànim de lucre, neix amb 
la voluntat de fomentar la pràctica de l’esport, 
dintre d’un estil de vida saludable, a més de donar 
a conéixer les activitats que es realitzen en els 
gimnasos i centres esportius de la localitat
Avui el regidor d’Esports, José Chaler i el tècnic 
municipal, Nacho Chaler, han presentat l’Associació 
de Centres d’Esport i Salut (ACES). Es tracta 
d’una nova entitat formada pels centres Espai 
Zen, GentSana, Mandala, Piscina Servol, Karuna, 
Crossfit Vinaròs, Dipa, Gimpro Fitness, Estudio 
Pilates i Cocemfe Maestrat. L’objectiu és fomentar 
la pràctica de l’esport amb activitats obertes a tota 
la ciutadania, al mateix temps que també es donen 
a conéixer les que es realitzen en els centres.
Durant la presentació el regidor Chaler ha destacat 
que "des de l’Ajuntament sempre donarem suport 
a les noves associacions que volen crear noves 
activitats per a dinamitzar el municipi, en aquest 
cas, amb la promoció de la salut a través de 
l’esport". Segons afegia la nova entitat és de 
caràcter autosuficient i sobretot treballarà amb 
propostes obertes a la tota la ciutadania per tal 
d’arribar al màxim públic possible. En aquest 
sentit, assenyalava que els gimnasos són una 
part fonamental de l’activitat esportiva de la 
localitat i gràcies a ACES es podrà ampliar l’oferta 
de caire popular.
Per la seua banda, el tècnic Chaler ha insistit 
que la nova associació és una entitat privada 
sense ànim de lucre que sobretot ajudarà a 
complementar les propostes que es realitzen 
dintre de la campanya d’Esport Popular, amb 
una iniciativa paral·lela d'esport i salut. Segons 
afegia es "preveu l’organització de 17 actes, com 
ara spinnig, balls, ioga o fins i tot arts marcials 
que ampliaran l'oferta d'esportiva de lleure, 

sempre des d’una vessant popular i de qualitat, 
apta per a totes les condicions físiques".
El president d’ACES, Carlos Romero, ha detallat 
que els centres esportius i gimnasos disposen 
d’un gran catàleg d’activitats, que en molts casos 
passen desapercebudes perquè es tracten de 
modalitats minoritàries o que no es consideren 
esports com a tal. Amb la nova associació es 
vol donar a conéixer aquesta variada oferta, al 
mateix temps que es promociona la salut amb 
la seua pràctica. Pel que fa a l’entitat explicava 
que està formada per 10 gimnasos que s’han 
unit per tenir més facilitats a l’hora d’organitzar 
les activitats.

MasterClass d’Spinnig
La representant d’ACES, Susana Febrer, ha 
destacat que la primera activitat es farà el 29 de 
març, al passeig marítim, amb una masterclass 
d’Spinnig oberta a tot el púbic en general. Segons 
comentava es disposarà de prop de 200 bicicletes 
estàtiques i podran participar tots els veïns que ho 
desitgen independentment de la seua condició 
física. Caldrà realitzar una inscripció prèvia que 
ja es detallarà quan es presenta de forma oficial 
l’activitat. D’altra banda, explicava que al llarg de 
l’any es faran moltes més activitats relacionades 
amb el ioga, dansa, arts marcials o pilates per 
fomentar un estil de visa saludable entre els veïns 
a través l’esport i donar a conéixer també tot el 
que ofereixen els gimnasos de Vinaròs.

Els dies 8 i 9 de febrer es va celebrar a la Piscina 
Provincial de Castelló la fase final provincial del 
Campionat Autonòmic Aleví d' hivern. Van participar 
10 clubs de la província i un total de 119 nadadors.
El CNV va acudir en 16 nadadors/es : Agnès, Maitane, 
Sara F. , Arantxa, Ariana, Gemma, Sara G., Laia, Sofia, 
Andrea, Dylan, Dino, Ivan, David, Alvaro i Hugo que 
van anar acompanyats del seu entrenador Isidro 
Martorell.

Tots ho van fer molt bé,millorant les seues marques.
Destacarem els resultats aconseguits per :
Sara García : Campiona Autonòmica en 400 metres 
lliures en 5.09.02, bronze autonòmic en 800 metres 
lliures i quarta provincial en 100 metres esquena
Gemma Fibla : Campiona Autonòmica en 800 
metres lliures en 10.30.76, campiona provincial en 
200 metres lliures i cinquena autonòmica i quarta 
provincial en 200 estils
Arantxa Canalda: campiona provincial i quarta 
autonòmica en 200 metres papallona en 2.57.82, 
quarta provincial en 200 metres esquena i cinquena 
en 400 metres estils
Ariana Mara : quarta provincial en 200 metres braça 
i cinquena en 100 metres braça
Sara Forner : sisena provincial en 100 metres 
papallona.
Agnés Lopez, Maitane Lacalle, Laia Albalat, Andrea 

Cintas i Sofia Ichim van millorar els seus temps i van 
fer un bon campionat.
Dylan Martin : campió provincial i quart autonòmic 
en 1500 metrs en 19.38.33, i subcampió provincial 
en 200 i 400 metres lliures
Dino Butice : subcampió provincial en 100 metres 
lliures i 100 metres braça i quart en 200 metres braça
Alvaro Fernández : subcampió provincial en 200 
metres estils i tercer classificat provincial en 100 i 
200 metres esquena
Ivan Roda : quart classificat provincial en 100 metres 
braça

David Constantin : tercer classificat provincial en 
100 papallona , quart en 200 metres papallona i 
cinqué en 400 metres estils.
Hugo Ramos : va fer una millora de marques 
personals.
En quant als relleus, l' equip masculí va ser 
subcampió provincial i l' equip femení tercer 
classificat provincial en els tres relleus : 4x100 i 
4x200 metres lliures i 4x100 estils.
Enhorabona a tots els nadadors pels resultats!  I a 
continuar millorant de cara a noves competicions.
Som equip, som club, som CNV!

Es presenta l’Associació de Centres d’Esport i Salut

Campionat Autonómic Aleví d'Hivern
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CURSOS D'INFORMÀTICA I TELÈFONS MÒBILS      2019/20                

CURS DURADA PERÍODE HORARI FORMADORA 
 

PREU 

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

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

General:40.50 € 
Socis:37.25 € 

(jubilats i aturats 50%) 

 

TELÈFONS ANDROID: INICIACIÓ 
Grup D 

39h Del 24 de març 
 al 18 de juny 

Dimarts i dijous                  
de 9.15 a 10.45 

(a partir del 19 de maig de 
9.15 a 11.15h) 

Míriam Buale 

General:44.85 € 
Socis:41.25 € 

 

INTERNET PER A VIATJAR: Buscar destinació. Punts de serveis bàsics. Traductors. Viatjar amb referències (TripAdvisor, Minube), Planificar el viatge (mapes, lloguer de 
cotxes) Buscar vols i transports, Llogar cotxes, Reservar d’hotels,  Organitzar les fotos.                                                                                                                                              
TELÈFONS ANDROID, INICIACIÓ: Posar en marxa el telèfon. Compte de gmail.  Sim,pin,puk. Trucades. Missatges. Contactes. Internet.  Sessió wifi. Aplicacions. Càmera. 
Galeria. Targeta SD. Rellotge. Maneig bàsic del Whatsapp. Ubicació (GPS). Mapes. Calendari. Bluethooth. 

Cursos monogràfics: 
CURS DURADA DESCRIPCIÓ PERÍODE HORARI FORMADORA PREU 

PELIS I LLIBRES  
És opcional portar la tauleta Android 

 
9h 

 
Plataformes digitals per veure sèries i pel·lícules. 

Aplicacions per llegir llibres a les tauletes, i maneig de 
llibres electrònics 

Del 10 al 31 de 
març 

Dimarts i dijous                  
de 18 a 19.30h 

Míriam Buale 

 

General:12.15 € 
Socis:11.20 € 

 

WHATSAPP 
Cal portar el vostre telèfon o tauleta 

Android 
 

12h 

Descarregar i instal·lar l’aplicació. Configurar les opcions 
de privacitat. Missatges. Grups: crear, silenciar i sortir. 

Enviar contingut multimèdia. Passar imatges i vídeos de 
Whatsapp a l’ordinador. Utilitzar les trucades de veu. Què 
és i com funciona una llista de difusió. Utilitzar Whatsapp 

des de l’ordinador. 

Del 19 de maig a 
l’11 de juny 

Dimarts i dijous                  
de 15 a 16.30h 

 

General:16.20 € 
Socis:14.90 € 

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 

 

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@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
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XERRADA-PRESENTACIÓ 

 
“BOMBARDEIG EQUIVOCAT. OBJECTIU ASSOLIT. 

ROSSELL, 1938” 
 

A CÀRREC DE 
VICENT RAMÓN QUEROL 

 

 
 
 

AUDITORI 
CARLES 
SANTOS 

 

 

 
 

 

 
CONFERÈNCIA 

 
“ART I CANVIS SOCIALS” 

 
IMPARTIDA PER 

MONTSERRAT CATEURA SOLANS 
 

 
 
 

AUDITORI 
CARLES  
SANTOS 

 

 

 
 
 

 

 
24ª CONFERÈNCIA CIÈNCIAPROP 

 
“FOTOVOLTAICA. QUÈ SI NO? 

 
IMPARTIDA PER 

PROF. DR. GERMÀ GARCIA 
 
 

 
 
 

AUDITORI  
CARLES 
SANTOS 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

“ARQUITEcTUREs A L’AIGUA” 
 

DE 
NÚRIA ALBEsA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SALA 
D’EXPOSICIONS 

 
 

“PARDALs DE VINARòs I VOLTANTs” 
 

DE 
MANUEL BELTRAN AYZA 

 
 

 

 
 
 
 

ESPAI 
SEBASTIÀ 
MIRALLES 

 
“L’UNIVERs FEMENÍ” 

 
DE  

FERNANDO PEIRÓ cORONADO 

 

 

 
 
 
 

SALA 
FERNANDO PEIRÓ 
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
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Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital
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Tauler Municipal
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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. 

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). 

El que es fa públic per a general coneixement.

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

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Ple de data 29 de gener de 
2020, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de 
les OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL COL·LEGI D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMARIA CEIP JAUME I DE VINARÒS (Exp. 
9708/2019- Obres 6/19), 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de 
Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil 
Contractant

Data límit de presentació de la documentació 
electrònicament: el 9 de març de 2020.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector 
Públic de l’Ajuntament de Vinaròs.

ANUNCIO SOBRE EL PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 

BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES

Se recuerda a los posibles interesados que el plazo para la 
presentación de solicitudes de bonificación del IBI, tanto  por 
familia numerosa como por actividades comerciales, de oficinas 
o de ocio y hostelería, finaliza el próximo 01 de marzo.
 
Dichas solicitudes deberán ser presentadas en la Oficina de 
Recaudación de la Diputación de Castellón, sita en la  Plaza María 
Conesa s/n de Vinaròs o en la OIAC del Ayuntamiento de Vinaròs.

A la solicitud de bonificación por familia numerosa se deberá 
acompañar la siguiente documentación:

•	 Titulo de familia numerosa en vigor expedido por la 
Administración competente.

•	 Certificado de empadronamiento o documento 
que acredite que todos los miembros de la familia están 
empadronadas en la vivienda familiar o en su defecto, el número 
mínimo de miembros necesario para la obtención del título de 
familia numerosa acreditado.

•	 Certificado catastral de todos los miembros de la familia.

•	 Copia del último recibo del IBI de la vivienda de la 
familia, que deberá estar al corriente de pago.  

A la solicitud de bonificación por actividades comerciales, de 
oficinas o de ocio y hostelería se deberá acompañar acreditación 
del alta en el Censo de actividades económicas mediante la 
presentación del modelo 036, 037 o equivalente, y en su caso de 
disponer de 2 o mas trabajadores contratados, el TC2 del útimo 
ejercicio.



15 de febrer de 2020

30

PUBLICITATESQUELES

790 PÁGINAS
2,5 KG

¡OFERTA!

24,95 €
Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

1095 RECETAS 

365 MENÚS 

PARA LAS CUATRO 

ESTACIONES

Miércoles 19 de febrero a la 19.30h 
se hará una Misa en la Capilla del 

Convento, en su memoria.

2º aniversario de:

Adela Pascual Ribera

Nunca te olvidaremos

Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 19 de febrero de 2018 

Hermana-cofrade de ‘Virgen de las Angustias’



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

15 febrer VINARòs FARMAcIA av. País Valencià, 15

16 febrer VALLs Zona turística nord, 11

17 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

18 febrer GUIMERÀ Pl. Parroquial, 11

19 febrer sANZ c. Pont, 83

20 febrer VALLs Zona turística nord, 11

21 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:14:09

Origen: VINAROS
Destino: BARCELONA (TODAS)
Trenes para el día: miércoles 15 enero 2020
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18084 REG.EXP. 06.53 10.25 3h. 32min. 17.60
01262 TALGO 07.52 10.10 2h. 18min. 30.00
99402 MD 10.03 14.27 4h. 24min. 13.00
01302 TALGO 11.35 13.40 2h. 5min. 30.00
00460 TALGO 14.32 16.40 2h. 8min. 30.00
99056 MD 16.22 19.27 3h. 5min. 12.90
00694 TALGO 17.43 20.02 2h. 19min. 30.00
00264 TALGO 18.32 20.40 2h. 8min. 30.00
18096 REG.EXP. 18.43 22.25 3h. 42min. 17.60
01402 TALGO 22.05 23.59 1h. 54min. 30.00

TRENS VINARÒS- BARCELONA               TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:11:48

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (TODAS)
Trenes para el día: miércoles 15 enero 2020
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14431 REGIONAL 05.45 07.45 2h. 0min. 12.30
38018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 12.30
14018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 14.10
14435 REGIONAL 08.15 10.47 2h. 32min. 12.30
14437 REGIONAL 09.25 11.51 2h. 26min. 12.30
00697 TALGO 10.56 12.20 1h. 24min. 24.40
14439 REGIONAL 11.15 13.46 2h. 31min. 12.30
01311 TALGO 12.55 14.29 1h. 34min. 24.40
38093 REGIONAL 13.08 15.08 2h. 0min. 12.30
18093 REG.EXP. 13.11 15.08 1h. 57min. 14.10
00463 TALGO 13.56 15.23 1h. 27min. 24.40
38022 REGIONAL 14.12 16.08 1h. 56min. 12.30
14022 REG.EXP. 14.12 16.08 1h. 56min. 14.10
14443 REGIONAL 15.25 17.57 2h. 32min. 12.30
14445 REGIONAL 16.35 18.53 2h. 18min. 12.30
00165 TALGO 16.54 18.28 1h. 34min. 24.40
14447 REGIONAL 18.30 21.02 2h. 32min. 12.30
01371 TALGO 18.54 20.26 1h. 32min. 24.40
14304 REGIONAL 19.42 21.55 2h. 13min. 12.30
14449 REGIONAL 20.30 22.51 2h. 21min. 12.30
01391 TALGO 21.26 23.15 1h. 49min. 24.40El 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 




