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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

L’alcalde de Vinaròs, Guillem 
Alsina, ha informat que Costes 
destinarà 500.000€ per a reparar 
les destrosses que va ocasionar el 
temporal marítim del passat mes 
de gener. En concret les feines se 
centraran en la zona del Cossis per 
a refer el pas de vianants malmés 
per les onades i la reconstrucció 
d’un tram carretera del camí 
Donzella totalment desaparegut. 
D’altra banda, també s’intervindrà 
a la zona de Cala Punta per a 
reparar l’escullera, així com la 
passarel·la de vianants que també 
ha patit danys considerables.
Les actuacions també es faran a 
la platja del Fortí amb la retirada 
de totes les pedres que van arrossegar les onades i la 
reposició de l’arena, en especial a la zona més propera al 
port. L’alcalde Alsina, ha destacat que "es tracten d’unes 
obres molt importants perquè suposaran recuperar 
el litoral abans de Setmana Santa". En aquest sentit, 
ha ressaltat l’atenció de Costes que en les darreres 
setmanes ha recollit totes les demandes dels municipis 
afectats pel temporal marítim, entre ells Vinaròs, i ha 
anunciat que invertirà 4,1 milions d’euros per a tot el 
litoral de Castelló.
Alsina assenyalava que amb la inversió 500.000€ hi ha 
previst realitzar aquestes obres, que es podrien ampliar 
fins a altres punts del litoral depenent de com es vaiguen 
desenvolupant. Segons afegia des de l’Ajuntament 
s’oferirà la màxima col·laboració possible perquè les 

feines es puguen executar el més prompte possible.

Reunió amb Costes
Cal destacar que a principis de mes l’alcalde Alsina es 
va traslladar a Madrid amb la regidora d’Obres i Serveis, 
Carmen Morellà, per parlar amb Costes i reivindicar 
actuacions estructurals al litoral. En la trobada sobretot 
es va insistir en la necessitat de recuperar el projecte per 
a la protecció de la platja de Fora del Forat, que inclou la 
creació d’esculleres, així com la reposició de tota l’arena 
que s’ha endut la mar.
Per acabar Alsina insistia que aquestes obres puntuals 
són molt necessàries per recuperar la costa després de 
l'últim temporal, però afegia cal una actuació integral 
amb estructures que ajuden a frenar la regressió de la 
costa i sobretot protegisquen a les persones.

Redacció
La regidora de Desenvolupament Local, Anna Fibla, amb 
la tècnica municipal, Maria Jesús Miralles, ha presentat 
esta setmana la nova campanya de promoció del comerç 
local. L'objectiu és mostrar a la ciutadania i veïns de 
la comarca que Vinaròs disposa d'una àmplia oferta 
de botigues per fer les compres, sempre amb la millor 
atenció personalitzada que caracteritza el comerç de 
proximitat.
La regidora Fibla ha destacat que a la ciutat hi ha més de 
500 establiments on es pot trobar tot el que es necessita, 
ja siga per al dia a dia o per a fer un regal especial. En 
aquest sentit assenyalava que "a aquesta variada oferta 
comercial també s'afegeix l'extensa proposta cultural, 
gastronòmica i d'oci que converteixen Vinaròs en una 
ciutat ideal per a venir a fer les compres amb la família".  
Pel que fa a la campanya Fibla ha explicat que és clara i 
senzilla amb el lema "Vinaròs Ciutat del Comerç" que es 
podrà llegir en els cartells que es distribuiran per la ciutat. 
Així mateix també es faran falques de ràdio, anuncis 
en premsa escrita i en les parades de bus per intentar 
arribar al màxim número de veïns. Una campanya que 
també estarà reforçada a través de la pàgina web de 
l'Ajuntament i xarxes socials.
Fibla ha insistit que "el comerç és un dels sectors 
econòmics més importants de Vinaròs i fer les compres 

a la localitat és contribuir a fer poble i mantenir viu el 
centre de la ciutat". La regidora ha remarcat que aquesta 
campanya apel·la a Vinaròs com a ciutat de Comerç, una 
ciutat on es pot trobar una variada oferta comercial, 
passejant pels carrers, gaudint de la proximitat de la mar 
i la possibilitat de descansar en les seues terrasses, a l'aire 
lliure.
Per la seua banda, la tècnica Miralles ha detallat que al 
llarg de l'any es realitzaran diverses campanyes puntuals 
en jornades senyalades com el Dia del Pare o de la 
Mare que mantindran aquesta mateixa imatge que s'ha 
encetat ara.

Costes destinarà 500.000€ per a reparar el litoral de Vinaròs
Les feines se centraran al Cossis, Cala Puntal i platja Fortí per restablir tots els 
danys ocasionats per temporal marítim de la borrasca Glòria

"Vinaròs Ciutat del Comerç" 
nova campanya per a fomentar les compres
L'Agència de Desenvolupament Local engega aquesta iniciativa amb la finalitat de promocionar la 
variada oferta comercial que es pot trobar a la localitat
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ACTUALITAT

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, 
Juan Amat, ha lamentado que “de los 2,6 millones 
de euros en daños que ocasionó el temporal Gloria 
el pasado mes de enero en nuestra ciudad, sólo 
se reciba una subvención cercana a los 500.000 
euros pues ello representa que más del 80% de los 
destrozos no van a ser pagados por el Ministerio”.
Amat también ha reseñado que “si esta inversión 
mínima del Ministerio es una mala noticia para 
Vinaròs, peor es ver que cuenta con el aplauso y 
la felicitación del alcalde, Guillem Alsina, que una 
vez más demuestra que es más del PSOE que de 
Vinaròs”. Desde las filas populares se remarcaba 
que “si Alsina cuantificó los daños en 2,6 millones 

de euros y se conforma con 500.000 euros es la 
muestra, más que evidente, que está al servicio 
del PSOE tapando la falta de compromiso del 
Ministerio con Vinaròs más que en defender los 
intereses de los vinarocenses”. Amat también 
ha criticado que "mientras se acaba de publicar 
en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de 
medidas de protección y recuperación de la 
costa benicarlanda con la construcción de tres 
espigones y una inversión de 1.915.208 euros, 
Vinaròs ha sido incapaz de atraer inversiones 
significativas al municipio, en un momento en 
que sí hay dinero y así lo demuestra el anuncio 
realizado por el ministerio en favor de Benicarló”.

El PP lamenta que la inversión del Ministerio en Vinaròs no alcanza ni el 20% 
de los daños ocasionados por el temporal Gloria

La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Vinaròs, Anna Fibla, va 
donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions del sector agrícola, 
fent costat a totes les plataformes i sindicats del món rural que 
denuncien la situació crítica que travessa el sector agrari i reclamant 
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.

Suport a la mobilització del sector agrícola
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ACTUALITAT

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha anunciat la 
presentació d'una moció sol·licitant que el futur centre 
d'inspiració turística s'instal·li en les dependències del 
Corral de Batet, edifici que està actualment en rehabilitació.  
Des del PVI es demanarà a l'equip de govern que anul·li el 
seu compromís amb Ports de la Generalitat per a adequar 
l'immoble de l'antiga cooperativa pesquera i convertir-
la en centre turístic i d'interpretació i que es prenguin les 
mesures necessàries per a situar-lo en el corral de Batet o 
en qualsevol altre edifici que sigui de propietat municipal.  
Els independents argumenten que l'antiga cooperativa de 
pesca no és lloc idoni per a situar el centre. “Aquest local 
amb gairebé cent anys d'existència és actualment el més 
antic que hi ha dins del Port i pateix greus problemes de 
tota mena, motiu pel qual la Cooperativa ho va deixar. A 
més, està tan pròxim al cantil del moll de llevant que no 
deixa pas per a accedir als vehicles d'emergències que hagin 
d'acudir a la zona en cas d'urgència, amb el que la seva 
adequació podria estar fora de la normativa”, assenyalen.  
També consideren que “de reutilitzar aquest magatzem 
per al centre previst, es consolidaria una barrera visual que 
estava destinada a desaparèixer segons figura en el Pla 
d'Usos del Port” i que “la Generalitat amb tota probabilitat 
també cobrarà a l'Ajuntament el cànon d'ocupació d'aquest 
local, la qual cosa suposarà una despesa més per a les arques 
municipals evitable”.

El PVI demana que el centre d'inspiració turística s'instal·li el corral de Batet

El PVI no està a favor de que l'antiga Cooperativa albergue el centre turístic

X.Flores

El Síndic de Greuges ha dictado 
resolución a la queja presentada por 
APFERCOM, Asociación de Enfermos 
Renales del Maestrat, sobre las 
carencias del centro de diálisis 
ubicado en Vinaròs en un trato 
que califican de “discriminatorio”. 
En las conclusiones de su informe 
el Síndic pide a la Conselleria de 
Sanitat que impulse la tramitación 
del expediente de contratación 
del servicio de hemodiálisis del 
departamento de salud 01 y que 
analice la posibilidad de implantar 
mejoras en aspectos como la 
gestión de la información de modo 
que asegure su integración con los 
sistemas de información y gestión 
administrativa. También pide que 
mantenga las labores de inspección 
del actual servicio para garantizar 
su calidad, con participación de 
las personas afectadas, en relación 
con aspectos como el control de 
cada turno por parte de especialista 
en nefrología o las características 
de las instalaciones, de modo que 
se asegure la correcta asignación 
de espacios para tránsito y 

tratamientos. La resolución dicta 
también que a la mayor brevedad 
posible la Conselleria dote de 
sección de nefrología al hospital de 
Vinaròs, tal y como se preveía en 
los presupuestos generales de la 
Generalitat del año 2019 y que en el 
ámbito de prestación de los servicios 
de tratamiento de la enfermedad 
renal crónica avanzada mediante 
hemodiálisis continúen las acciones 
que permitan asistencia sanitaria 
digna y continuada a los usuarios de 
los mismos, garantizando la igualdad 
en los accesos y las prestaciones de la 
asistencia sanitaria.  
“Esto viene a darnos la razón 
de que solo hemos reclamado 
lo que nos pertoca, a pesar de 
que siempre nos han tachado 
prácticamente de mentirosos. No 
hemos explicado ninguna mentira, 
simple y llanamente hemos pedido 
un servicio en condiciones”, señaló el 
presidente de la asociación Sebastián 
Forner. 
Forner, que aseguró que “hemos 
notado algunas mejoras en el 
seguimiento y tratamiento de la 
enfermedad, como por ejemplo 

en el buen funcionamiento de la 
consulta de nefrología en el hospital 
comarcal o que cuatro pacientes se 
han podido beneficiar del trasplante 
de riñón”, insistió sin embargo en 
que “nos sentimos engañados y 
menospreciados” por la Conselleria. 
“Engañados porque el año pasado 
el presupuesto contemplaba dotar 
al departamento de salud de Vinaròs 
de sección de nefrología que pare 
atención de hemodiálisis a pacientes 
agudos hospitalizados o en 

urgencias, y seguimos igual”, señaló, 
añadiendo que “no nos creemos 
por tanto que se haga aunque los 
presupuestos del 2020 contemplen 
también una inversión en este 
sentido”. 
También señaló que se sienten 
menospreciados “porque desde 
Conselleria en respuesta a preguntas 
concretas sobre las carencias del 
servicio, manifestaron que el servicio 
de hemodiálisis prestaba bien el 
servicio en el centro de Vinaròs”.

El Síndic de Greuges pide a Conselleria que dote al hospital 
de Vinaròs de sección de nefrología “a la mayor brevedad posible”

X.Flores
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ACTUALITAT

Redacció

La Gala de les Reines i Reis del Carnaval 2020 ha 
aconseguit un rècord històric d'espectadors amb 
més d'1,5 milions, gràcies a la retransmissió d'À 
Punt i a la notícia de Televisió Espanyola, a través 
de la connexió en directe que va realitzar durant 
l'informatiu del dissabte a la nit. Uns espectadors 
als que també s'ha d'afegir els varis milers de 
persones, d'arreu de la comarca, que van assistir 
a la Gala per viure de primera mà aquesta festa 
única a la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la retransmissió d'À Punt va aconseguir 
una quota del 2% a la Comunitat Valenciana i del 
7,7% a la província de Castelló, més de 150.000 
espectadors. Així mateix, la Gala va ser el 4rt 
programa més vist del dissabte gràcies en bona 

mesura a la promoció que es va fer al llarg de la 
setmana passada amb connexions en directe i 
reportatges previs, entre ells “El Carnaval més 
divers i reivindicatiu” dedicat al rei de la comparsa 
Fot-li canya.
Per la seua banda, Televisió Espanyola va fer 
una connexió en directe durant l'informatiu del 
dissabte a la nit, amb una quota de pantalla del 
9,8%, més d'1,3 milions d'espectadors, que van 
veure la notícia relacionada amb la Gala de les 
Reines i Reis del Carnaval.
A aquesta audiència aconseguida a través dels 
mitjans de comunicació també s'ha d'afegir la 
promoció que s'ha fet des de l'Ajuntament a les 
xarxes socials de Turisme Comunitat Valenciana 
i Turisme Província de Castelló, arribant també 

milers de persones d'arreu de l'Estat espanyol.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic, Marc Albella, s'ha mostrat molt satisfet 
per aquestes dades i ha afegit que “és el resultat de 
la feina conjunta entre l'Ajuntament i la Comissió 
Organitzadora del Carnaval per a promocionar 
la festa arreu de la Comunitat i també de l'Estat”. 
En aquest sentit, ha volgut agrair la feina de tots 
els professionals dels mitjans de comunicació 
que han aconseguit arribar fins a més 1,5milions 
de persones. D'altra banda, també ha destacat el 
treball de Canal 56 que va oferir la gala en directe 
per a tots els veïns de la comarca, així també com 
la resta dels mitjans i professionals que durant 
la gala van enregistrar imatges per als seus 
respectius canals de comunicació.

El Carnaval arriba a més 1,5 milions de persones
La retransmissió d'À Punt de la Gala de les Reines i Reis va aconseguir més de 150.000 espectadors, 
mentre que la notícia de l'informatiu de TVE va arribar fins 1,3 milions de persones Foto: M.Castejón
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SOCIETAT

Salvador Quinzá Macip

Si bien la festividad se celebró el pasado martes 
día 11, la “Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes” de 
nuestra ciudad, como es ya tradicional la pasa al 
primer sábado siguiente pasada su festividad.
Por este motivo, el pasado sábado día 15 se 
celebraban los actos en nuestra ciudad de esta 
sentida celebración, la festividad de “NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES”. Los actos tuvieron lugar 
en la parroquia arciprestal de “La Asunción” de 
nuestra ciudad, concretamente a las 19 horas. Se 
celebró una misa al “estilo” de Lourdes. Estuvieron 
presentes los componentes de la “Hospitalidad” y 
aparte los que somos devotos de la Virgen. Pese 
a otras convocatorias en nuestra ciudad a estas 
horas, hubo una buena asistencia de fieles a los 
actos. En una parte preferente del presbiterio, la 

imagen de la virgen de Lourdes.
Para hacerles una breve historia a nuestros amables 
lectores, les diré que esta imagen que podemos 
venerar en uno de los altares laterales de nuestra 
“arciprestal”, fue portada al regreso del viaje 
diocesano a Lourdes en junio de 1990. Fue donada 
por la familia Vives-Ayora. Tuve la satisfacción de 
estar presente este año.
Concretamente en esta misa, estuvo creo por 
primera vez como oficiante, al vicario de “La 
arciprestal” mossèn Maxi, el cual cuando finalizó la 
eucaristía procedió a tomar al Santísimo, para dar 
inicio a la procesión que en Lourdes llamamos la 
“procesión de las antorchas”. El motivo es porqué 
llevamos farolillos de velas las cuales según el 
tiempo del himno a la virgen subimos y bajamos.
Se inició en el presbiterio y pasando por el pasillo 
central se salió por la puerta lateral “plateresca”. 

Mossèn Maxi portaba el Santísimo, mientras se 
escuchaban los cantos del “Ave María” de Lourdes, 
dedicado a la virgen. Se pasó por delante de 
la Plaza Parroquial, para entrar de nuevo a la 
arciprestal por su puerta central, hasta llegar de 
nuevo al presbiterio.
Allí, mossèn Maxi, procedió a la bendición con el 
Santísimo hacia las personas enfermas de forma 
sobresaliente, así como del resto de los devotos 
presentes.
Con los cantos que todos conocemos y que nos 
acercan a la gruta de Lourdes cada año en esta 
celebración, se dio la festividad por finalizada.
En los cantos colaboró el “Coro parroquial” 
acompañados y dirigidos por el organista Enric 
Melià i Fortuna.
¡Viva nuestra señora de Lourdes!
Hasta el próximo año.

Festividad de Ntra. Sra. de Lourdes

Procesión Eucarística  Ntra. Sra. de Lourdes
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“Amb la formació de l’empresa es guanya en una major satisfacció del client”

Adaptados-Alquileres Turísticos Benilde
964 45 36 78
www.adaptados.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 Jordi Roca, 
de Adaptados i Alquileres Turísticos Benilde.

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

Jordi Roca-Adaptados-Alquileres Turísticos Benilde 

Quin és el procediment a grans trets que haveu passat per tal d’estar 
distingits?
Per aconseguir la distinció cal apuntar-se i acudir a les formacions, que vam fer 
al centre de coneixement Vinalab. Allí es rep la informació corresponent, tant 
escrita amb forma de butlletí com oralment, donada per la docent Teresa Prim, 
una gran comunicadora i que fa molt bé el seu treball.

Quins avantatges creus que suposa tant per a l’empresa com per al turista 
o clientela el fet de estar distingits?
Tenir la distinció suposa una manera de procedir i actuar per tal de poder donar 
un servei de qualitat de cara al client, i un nivell de organització intern correcte i 
eficient per a sortir beneficiats tant la empresa com el client.

De tot el que us ha aportat el projecte SICTED en quant a canvis i millores 
com a empresa, què destacaries?
Jo destacaria la organització a nivell general. Crec que és molt important de 

cara al tracte al client i el seu benestar, sense oblidar que cal anar introduint 
millores per a que tant la clientela com les empreses surtiguen beneficiats.

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?
Personalment crec que hi ha una bona cordinació. Gabi i Anna, de la regidoria 
de Turisme de l'Ajuntament, fan un paper excel·lent i en tot moment reps 
un tracte de caliu, molt proper, ajudant-nos a resoldre qualsevol dubte que 
tinguem.

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?
Sí. Amb la formació de l’empresa es guanya una major satisfacció del client, i 
això és molt beneficiós per a tots.
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Vinaròs va inaugurar el recinte del Carnaval, el preludi dels deu dies més intensos de la festa, que conclou el 24 de febrer. Divendres 14 de febrer a les 19.30 hores 
davant l’Auditori Municipal va tenir lloc la concentració d'estendards, reines i reis de les comparses i públic en general amb sa majestat Carnestoltes, i des d'allí 
es va partir al ritme d'una xaranga fins al recinte de l'avinguda de Fora Forat, que serà l'epicentre de la diversió aquests dies. Una vegada alli, el president de la 
Comissió Organitzadora del Carnestoltes (COC), Jordi Català,  l'alcalde, Guillem Alsina, i el regidor d’Interès Turístic, Marc Albella, van procedir a tallar la cinta 
inaugural.

La inauguració del recinte del Carnaval

X.Flores
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Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors

El presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval 
(COC), Jordi Català y la 
concejala de Comercio, 
Anna Fibla, procedieron a 
la entrega de los premios 
del primer concurso de 
escaparates del carnaval, 
en el que han participado 
14 establecimientos de la 
localidad. El primer premio, 
dotado con 300 euros, 
ha sido para “Esencial”, el 
segundo para “Patchlupe 
Mercería” y el tercero para 
“Meryn nails”. En esta primera 
edición del concurso se han 
presentado 14 comercios, 
que han mostrado una gran 
creatividad a la hora de 
componer sus escaparates 
y han contribuido con su 
decoración a dar un ambiente 
de carnaval por todo el 
casco urbano, mientras 
vinarocenses y visitantes 
realizan sus compras o 
pasean por la ciudad. Cabe 
destacar que los comercios 
de Vinaròs han sido siempre 
activos colaboradores de la 
fiesta

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN EN VINARÒS
DE 7 VIVENDAS UNIFAMILIARES Y 2 CHALETS

En Vinaròs:
Av. Castelló, esquina

C/ Llavateres
Cerca del centro de la ciudad

A 250 metros de la playa.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
DE 127 m2 CON PARCELAS DE 157 m2

HASTA 248 m2, 4 DORMITORIOS Y GARAJE.

CHALETS DE 225 m2 CON PARCELAS DE 400 m2,
5 DORMITORIOS Y AMPLIO GARAJE.

‘Esencial’, primer premio del concurso de escaparates de CarnavalLa inauguració del recinte del Carnaval
X.Flores
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X.Flores
Les 30 reines i reis del Carnaval de Vinaròs van 
viure dissabte la seva nit més especial. Una nit 
inoblidable en la qual, per fi, van mostrar els vestits 
plens de fantasia que portaven tant de temps 
elaborant. L'imponent i espectacular escenari, 
d'una altura de 14 metres, simulava el Palau Ducal 
de Venècia -temàtica central d'aquesta edició- i 
va ser realitzat per l'artista faller Carlos Carsí, 
guanyador del primer premi de la secció especial 
de les Falles de València, amb la falla L’Antiga de 
Campanar.
Un escenari que estava coronat per un gran escut 
del Carnaval de Vinaròs. Després de l'inici, a les 
19 hores, amb un gran ball de màscares venecià, 
van fer la seva aparició els presentadors de la gala, 
María Román i Mario Adell.
La primera reina a sortir a l'escenari va ser Elisa 
Serret, de la comparsa Ja Hi Som, amb el seu 
vestit “Carnival Ja Hi Simba”, dissenyat per Sergi 
Creacions. L'última va ser Lydia Borrás, de la 
comparsa Tomba i Tomba, amb el seu vestit 
“Yaualoa Ketsali”, dissenyat per José Vicente Saura. 
Va haver-hi també moments especialment 
emotius, com el protagonitzat per Cruz Jiménez, 
reina de la comparsa “Marxeta 87” i mare de 
Jonathan, sempre en el record dels vinarossencs. 
L'aparició i actuació de Cruz va ser un dels 
moments més sentits de la nit. La música que va 
triar va posar al públic amb la pell de gallina, amb 
“Now we are free”, de Hans Zimmer & Lisa Gerrard, 
de la pel·lícula “Gladiator”, en la seva escena final, 
aquest moment en què el protagonista va al cel 
per reunir-se amb la seva dona i el seu fill, a la qual 
li va seguir una cançó de la pel·lícula “Rio”, l'última 
que Jonathan va veure a l'hospital. 
Destacar també que Lucía Armela Ballesteros, 
repetia per quarta vegada com a reina de la 
comparsa “Els Dormilons” demostrant la seva 
passió pel carnaval i la seva fidelitat a la seva 
comparsa. 

La representació masculina en aquesta gala va ser 
la més alta de la història del carnaval de Vinaròs, 
amb quatre representants. Cristian Masip, de la 
comparsa Locura, Xavi Fibla, de la comparsa Fot-
li Canya, Querton Asley, de la comparsa Esmuvi i 
Jose Jiménez de la comparsa La Morterada van 
acaparar l'atenció del públic assistent. 
Molt aclamades van ser també les cinc comparses 
que en aquesta edició compleixen anys i ho 
estan celebrant de manera especial. ‘Arramba i 
clava’ , amb la seva reina Jael Vallés, “Els Povals”, 
representada per Remei Faubel, “Pensat i fet” amb 
la seva reina Laura Castro i ‘Penya Barça’ amb la 
seva reina María Andreu. Aquestes comparses 
compleixen aquest carnaval 35 anys des de la seva 
fundació l’any 1985. La comparsa Locura, per part 
seva, compleix 15 anys, ja que es va formar l'any 
2005.
En la gala, que va concloure amb un gran castell de 
focs artificials i totes les reines en l'escenari al ritme 
de la cançó del carnaval de Vinaròs, van destacar 
també les actuacions de l'acadèmia de ball Locura, 
el gimnàs Gentsana i Esmuvi escola de música i 
dansa. 
El bon temps i el gran aforament que permet 
el recinte de l'esdeveniment va propiciar que 
aquesta gran gal·la fos presenciada in situ per unes 
7.000 persones. 
Destacar la puntualitat d’inici i final de 
l’esdeveniment, coordinat per José Vicente 
Saura. Molt bon treball organitzatiu per una nit 
inoblidable. La gala es va retransmetre per ÀPunt i 
també va tindre lloc al telediario de La1.
En les graderies va haver-hi una zona reservada per 
a les persones amb mobilitat reduïda. També es va 
instal·lar un Punt Violeta i un punt de prevenció de 
consum de drogues. Aquestes parades seguiran a 
la disposició del públic els dies de més afluència 
(20,21 i 22 de febrer) en la zona de les casetes de 
les comparses, al costat de la carpa del Carnaval.

Elegància veneciana per una      Gran Gala de Reines i Reis
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Elegància veneciana per una      Gran Gala de Reines i Reis
Foto: M.Castejón
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Ja Hi Som Elisa Serret Morato Ni Fu Ni Fa Rocio Velasco Marín

Els Povals Remei Faubel Camps Els Dormilons Lucía Armela Ballesteros

Avgda. Llibertat, 5
Tel. 964 45 69 51
VINARÒS

Gaudeix de totes les nostres especialitats 
dolces i salades
Feliç Carnaval 2020!
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Els Dormilons Lucía Armela Ballesteros

Pan I Toros Ana Bonfill Soler Va Que Xuta Vera Guerola Aguilar

On anem La LiemJasmín Matamoros Glaush La Colla Nerea Vericat Montserrat
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No En Volem Cap Karina Martínez Rochera Esmuvi Querton Asley Hurtado

Els Mateixos Paula Querol Homs Penya Barça Maria Andreu Barró



22 de febrer de 2020

15

Ara Sí Que Sí Cristina Canales Arévalo El Pilà Eva Maria Llopis Palomo

Fot-Li Canya Xavi Fibla Caballé Tot A Orri Ángela González Manzano
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Samba Pa Mi Clara Querol Bel I Sense Un Duro Abi Ripollés Sánchez

Penya València Miranda Candela Vidal Carreras Locura Cristian Masip Valenzuela

Transformació de vehicles
vivenda a mida i accesoris camper.

Ctra Ulldecona 18, Vinaròs / www.camperfan.es / 688 410 276

Foto Aparicio
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Marxeta 87 Cruz Giménez Ríos Uiaaa...! Dana Rosell Rivas

Pensat I FetLaura Castro Tena La Morterada José Jiménez Castell

TOLDOS PARA TERRAZAS Y BALCONES | CAPOTAS COMERCIALES
TOLDOS ELÉCTRICOS Y AUTOMÁTICOS

Tel. 964 400 864 | www.toldosjovani.com

toldos
jovani

®

jovanitoldos@gmail.com
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Arramba I Clava Jael Vallés Sorlí Xe Quin Poc Suc Paula Figuerola Forné

Depressa I Correns Ainhoa Gómez García Tot d'Ins d'Un Got Maria Zaragoza Bel
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Cherokys Raquel Meseguer Herrero Tomba I Tomba Lydia Borrás Florentín
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Diumenge va ser un dia intens en actes i en el què 
la gastronomia va adquirir especial protagonisme, 
amb la celebració del dinar de germanor de les 30 
comparses, els membres de les quals van degustar 
les paelles que van cuinar en els voltants del recinte 
carnavaler. Una jornada en la qual les converses i 
les anècdotes davant un bon plat de paella es van 
centrar especialment en les reines i reis que van 
enlluernar el dia anterior en la seua gran gal·la.  
Els “xefs” de cada comparsa es van esforçar un any 
més a preparar els exquisits plats, en un recinte de les 
casetes que estava ple i les diferents indumentàries 
de cada entitat van omplir la zona de molt de colorit i 
molt bon ambient, com és habitual aquest dia.

Les paelles
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964 455 489
www.miralles.com

vidrio plano
antifuego
control solar
doble acristalamiento
vidrios de seguridad

enmarcación
molduras
cuadros
laminas

decoración
espejos
murales
vidrieras artisticas
fusing
mamparas de baño

SGG

E L  C O N F O R T  Y  E L  A H O R R O . . .
L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  D E L  A Ñ O

Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado. 
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.

Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…

Reduzca su consumo en calefacción 
y aire acondicionado.

Cristaleria Miralles | Avda. Maria Auxiliadora, 19 Vinaròs Castelló | Tel. 964 455 489 
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Un total de 19 participants 
va tindre la nova edició 
del concurs de mascotes 
disfressades celebrada 
diumenge al migdia, que 
va ser presentada per David 
Gil. Els premis, patrocinats 
per Clínica Veterinaria San 
Francisco, van ser de 300 
euros per al primer classificat, 
200 per al segon i 100 euros 
per al tercer. El primer premi 
va ser per als 'labradors' 
Brandie i Duna, el segon per a 
la gosseta Lluna i el tercer per 
a l'àguila Yoda.

País Valencià, 11      VINARÒS     t. 964 45 56 60       http://www.pcbox.comFinanciación hasta 10 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago
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- Sobremesas - 
- Portátiles -  

- Equipos Gaming -
- Smartphones -

REPARACIÓN
Taller o  Domicilio

Empresas - Particulares
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO

Reparación Cónsolas Reparación Apple Servicio a EmpresasReparación PCs

amb el Carnaval de Vinaròs!
distribuidores de 

Concurs de Mascotes disfressades

X.Flores
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Ja Hi Som Valentina Aragonés Guzman

Ni Fu Ni Fa Elia García Nogueiro

Els Dormilons Gemma Roig Miralles

RÓTULOS
PLACAS -  BANDEJAS -  LED - NEÓN - VINILOS
VEHICULOS - ROTULACIÓN INTERIOR

Un servicio integral de comunicación desde 
el interior al exterior de tu negocio. 

C/ Dels Franciscans, 4  entresuelo
12500 Vinaròs (Castellón)

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50
publivaquer@publivaquer.com - info@trilobyestudio.com
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Diumenge a les 18.30 hores en el 
mateix escenari que en la gala del 
dissabte, que representa el Palau 
Ducal de Venècia, la pedrera del 
carnaval de Vinaròs va demostrar que 
la festa perdurarà al llarg dels anys. 
La Gran Gala de reines i reis infantils 
es va convertir en tota una festa des 
del primer moment, i van ser milers 
els espectadors que van repetir 
emocions en l'espectacular recinte 
de l'esdeveniment sense cansar-se 
d'aplaudir a les i els petits protagonistes. 
Va haver-hi també representació 
masculina en aquesta minigala, ja 

que hi havia 25 reines i 2 reis infantils 
(de les comparses Locura i Esmuvi). A 
l’inici de la mateixavan intervenir les 
acadèmies de ball i gimnasos Maribel 
Ruiz, Esplai, Locura i Gentsana, que 
van aportar fins i tot més ritme i 
ganes de ballar a l'esdeveniment.  
Un any més, la gala infantil va ser 
presentada per xiquetes. En aquesta 
ocasió les conductores van ser 
Àfrica Aspachs, Nerea Bernabéu, les 
germanes Júlia i Laia Fonellosa, Lupe 
Guardino i Lucía Prades, que van estar 
esplèndides, omplint de simpatia la 
presentació.

C/Major 3, Vinaròs tlf. 964 45 00 02  

CIERRE POR JUBILACIÓN

GRANDES DESCUENTOS

La Gran Gala de Reines i Reis Infantil
X.Flores
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Pan I Toros Carmen Serret Innocenti

On Anem La Liem Maria Rosa Alonso Valls

La Colla Naiara Puebla Nocete

No En Volem Cap Paula Mascarell Castejón

Esmuvi Martín Jiménez Febrer

Els Mateixos Alixia Laura Onila

Penya Barça Aitana Mesaglio Calabuig

Ara Sí Que Sí María Pérez Castellet
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El Pilà Joanna Ricart Llopis

Fot-Li Canya Erika Gasulla Rosa

Tot A Orri Maria Torrens Ferrer

I Sense Un Duro Andrea Pérez Beltrán

Penya València Martina Di Pilla Escuín

Locura Àlex Castejón Blasco

Marxeta 87 Claudia Pablo

Uiaaa...! Elise Sánchez Martínez
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Pensat i Fet Rocío Carmona Ruiz

La Morterada Sofia Reverter Ayza

Arramba i Clava Leire Domingo Nieto

Xe Quin Poc Suc Carmen Guardino De Haro

Depressa i Correns Laura Obon Alfara

Tot Dins d’Un Got Julia Poza Vizcarro

Cherokis Carmen Chaler Navarro

Tomba i Tomba Ainara Collado Sánchez
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CULTURA

La mostra comisariada per Alfredo Gómez es podrà visitar de 
dimarts a divendres en horari de 10  a 13’30 i els dissabtes de 
16:30 a 20:30.
El passat dia 12 de febrer va tindre lloc la inauguració d’una mostra 
de més de 25 auques i al·leluies que pertanyen a una col·lecció 
particular de Vinaròs i que ha estat compilada i preparada per a 
exposar per l’historiador Alfredo Gómez. En la seua intervenció 
va destacar que estes peces van deixar de publicar-se a finals 
del segle XIX amb la qual cosa les peces exposades tindrien al 
voltant de 150 anys.
Alfredo va estar acompanyat per la Regidora de Cultura i 
Patrimoni, Anna Fibla, que va aprofitar l’ocasió per mencionar 
l’originalitat de la mostra.
En el mateix acte es va fer la presentació del nou número del 
butlletí cultural Fonoll i es va informar a la ciutadania de la 
presentació d’una instància a conselleria de Cultura per tal de 
protegir com més prompte millor les arquitectures fingides de 
l’Arxiprestal.

La colla de Nanos i Gegants de Vinaròs vam participar a les Festes de Santa Eulalia de Barcelona. Els Gegants i els nanos van passejar i ballar pel 
Barri Gòtic de la capital catalana. Una gran experiència per la colla i una gran promoció de la nostra localitat per la ciutat comtal. Ara  ja temps de 
Carnestoltes, i des de la Colla desitgem a tots i totes un molt bon carnaval!!

Dissabte passat, 15 de febrer, una trentena de persones de la 
TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA vam acudir  a la cita de "Morella 
negra com la trufa" . Aquesta convocatòria cultural  reuneix 
diverses propostes literàries al voltant de la novel·la negra .. Ja 
són cinc edicions les realitzades amb un ambiciós programa  : 
un certamen literari , taules redones on coincideixen escriptors 
o persones vinculades amb les diverses temàtiques del gènere ( 
periodistes , jutges , especialistes literaris...)  i fins i tot enguany 
s'incloïa visionat de pel·lícules de cinema negre i una ruta per 
llocs de Morella on van esdevindre morts diguem sospitoses. 
I tot el que s'ha dit, per a qui ho desitge, alhora que una 
temptadora oferta gastronòmica al voltant de la trufa . 
           Anota-ho per a properes edicions, Morella negra com la 
trufa , una recomanable cita per a gaudir. .

    T E R T Ú L I A    L I T E R À R I A    À G O R A
                                                                   
   DIVENDRES 13  DE MARÇ  , 17h30’  SALA D’ACTES BIBLIOTECA 
MUNICIPAL VINARÒS

     “ La ciutat i la casa ”  de    Natalia Ginzburg

Inaugurada l’exposició 'Auques i Al·leluies. Imatgeria popular'

MORELLA NEGRA COM LA TRUFA    La novel.la negra com a reclam
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Temporal Gloria: El Ministerio 
nos debe 2 millones de €
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Carnaval 2020  

Per Maria Dolores Miralles

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Fa no res celebrarem San 
Antoni, San Sebastià, San 
Sebastianet i ja ens hem 

endinsat cap la festa del Carnaval.
Aquest any  la festa començà el 8 de febrer, 
per la vesprada,  amb l’arribada de sa majestat 
Carnestoltes “ Venècia”. La seua arribada ha canviat  
aquest any de nou  d'escenari,  el lloc elegit ha estat 
l’espigó de la platja del Fortí, on hem pogut gaudir 
d’un gran espectacle de llum i de color. Al passeig 
marítim l’esperaven reines i reis, comparsers, els 
estendards, autoritats……. Desprès en rua arribà  a 
la plaça de l'Ajuntament, on va tindre lloc el pregó, 
aquest any a càrrec de la polifacètica  Àngela 
Albiol. Al finalitzar el pregó l’alcalde  li va lliurar  les 
claus de la ciutat a Sa Majestat, i tot seguit s’ha fet 
la imposició de corbatins i estendards i també les 
bandes a les reines i reis infantils d’aquest any.
Després de nou en rua fins a l’envelat del carnaval, 
on es va servir  el sopar en honor a les Reines  i  
Reis del Carnaval, imposició de bandes, i entrega 
del premi honorífic “Carnestoltes d’or” a la 
desapareguda comparsa de Les Agüeles.
La presentació de  La Gala de les Reines i  Reis, 
aquest any ha estat conduïda per Marta Román 
i Mario Adell, on es van donar a conèixer els 
espectaculars vestits plens de fantasia i color, 
una gran festa marcada aquest any 2020 per la 
representació masculina. L'escenari  de 14 metres 
d’altura,dissenyat per l'artista faller Carlos Carsi, 
simulava el Palau Ducal de Venecia.
La gala va concloure amb un gran castell de focs 
artificials, amb totes les reines i reis ballant al ritma 
de la cançó del Carnaval. La bona climatologia va 
afavorir que s’aproparen a  la gala més de 7000 
persones.
El diumenge es va celebrar a migdia el concurs 
de mascotes disfressades, després al recinte del 
Carnaval les paelles, i per la vesprada la gala de les 
reines i reis infantils.
Les  Gala  de les Reines i dels Reis, és un dels actes 
més importants de la festa perquè hem pogut 
admirar als 30 representants de les diferents 
comparses amb els seus espectaculars vestits , que 
després lluiran en les desfilades els  dies 22 i 23 de 
Febrer.
Som sabedors que són dies de festa, de disbauxa, 
però es molt positiu que es promoguen campanyes 
des de l’Ajuntament pel que fa al consum d’alcohol 
responsable, així com per evitar possibles casos 
d’assetjament.
Des de el PVI, volem felicitar a la C.O.C , a totes les 
reines i reis, a les comparses, escoles de ball i sobre 
tot als “comparseros”,  pel seu treball, tenacitat, 
esforç, perquè sense ells la festa no seria possible. 
VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS !!

Si el temporal Gloria 
causó destrozos por 
valor de 2,6 millones 
de euros según dijo el 

alcalde, Guillem Alsina, y el Ministerio anuncia 
un mes después que nos dará una subvención 
cercana a los 500.000 euros la realidad es solo 
una: El Ministerio debe a Vinaròs más de 2 
millones de euros.
Esto son hechos ciertos y por eso no 
entendemos la alegría y satisfacción del alcalde 
ni comprendemos que se anuncie esta ayuda 
como una noticia importante para Vinaròs. El 
gobierno central del PSOE no pagará ni un 20% 
de los destrozos del temporal y la diferencia la 
acabaremos pagando de nuestros bolsillos todos 
los vinarocenses.
Guillem Alsina demuestra una vez más, 
aplaudiendo las decisiones perjudiciales para 
Vinaròs, que piensa más como un militante del 
PSOE que como el máximo responsable de los 
intereses de todos los vinarocenses.
El gobierno central ha vuelto a dejar abandonada 
a su suerte a la provincia de Castellón y, muy 
especialmente, a Vinaròs. Y lo hace porque sabe 
que el equipo de gobierno aplaudirá cualquier 
decisión que tomen los socialistas desde la 
Moncloa. Es fundamental para nuestra ciudad 
que el Ministerio invierta los 2,6 millones de 
euros en Vinaròs para que nuestra ciudad vuelva 
a estar como antes del paso del temporal porque 
de no ser así tendremos un doble perjuicio: 
Por una parte, nos tocará gastar dinero de los 
vinarocenses que tendría que pagar el gobierno 
central o la Generalitat y además, como no se 
podrá reparar todo, tendremos un Vinaròs con 
peores servicios e infraestructuras que antes del 
paso del temporal.
Lo hemos dicho muchas veces, Alsina y su equipo 
de gobierno no tienen el peso suficiente para 
lograr que Vinaròs sea escuchado allá donde 
se toman las decisiones importantes. Vinaròs 
necesita de un alcalde reivindicativo, que 
primero sea vinarocense y después de su 
partido, y Alsina es al revés, primero socialista 
y en sus ratos libres, vinarocense.
El Partido Popular seguirá reclamando que 
el Ministerio o la Generalitat paguen hasta el 
último céntimo de los daños ocasionados por el 
temporal Gloria. De ellos son las competencias 
en la costa y deben ser ellos quienes asuman las 
obras y las mejoras necesarias. Vinaròs no debe 
pagar la desidia de su alcalde ni la racanería 
del Ministerio que nos niega a nosotros las 
inversiones que promete en otras Comunidades 
Autónomas.
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Carnestoltes/ Carnaval

Per CECILIA PASTOR

 En aquests dies de febrer assistim 
a la festa més lliure de l'any:  el 
brillant carnestoltes de llums i de 
desig que celebra l'alegria sense 
límits .La gent es disfressa o es 

posa màscares que li converteixen en un altre. Un 
balla i canta i ix als carrers enarborant la pancarta 
gran de la vida. De sobte, tots semblen moure's en 
un món nou.
En el calendari molt prompte arriba la Setmana 
Santa i el dolor del Divendres Sant. Per això, el 
carnestoltes vol redimir als homes del possible 
dolor futur i dibuixa un fresc de felicitat i llibertat 
sense obstacles. És el carnestoltes de la rutilant 
paganía enfront del religiós; el carnestoltes de 
mirar més enllà de la moral tradicional, i també 
amalgama de diferents cultures i d'origen secular, 
ja que l'ésser humà sempre ha necessitat d'una 
ranura d'emancipació enfront de les normes 
estrictes, sobretot en èpoques passades, en les 
quals el catolicisme imposava regles que només 
podien transgredir-se durant uns dies abans de la 
quaresma.
El carnestoltes suposa esplendor que anuncia la 
primavera i per tant expressa elements i valors 
celebratorios: l'aigua, la lluentor, la tolerància, el 
quotidià, l'estrany, el grandiós. En alguns llocs és 
una estranya oportunitat per a la cançó protesta 
o irònica contra el poder, o bé per a la cançó amb 
base en elradicional i en l'actualitat, tal és el cas de 
Cadis, on des del segle XV ha sigut la seua festa 
més estimada pels seus ciutadans, i que cada any 
renova el seu repertori amb les seues facècies o 
pasdobles. El carnestoltes canari té el seu origen 
en el segle XV i destaca entre altres per la seua 
tremenda capacitat per a crear escenografies i 
espectaculars vestits, que sorprenen per la seua 
laboriositat i extravagància. t
En definitiva, gaudim d'aquest carnestoltes de 
lluentons, humor i personalitats prestades, de festa 
pagana . Després ja vindran la rutina , però almenys 
per unes setmanes se'ns ha concedit el ple albir i el 
goig d'una festa sense noses.
El pagà, el popular, les disfresses, les màscares, les 
processons són part d'un ritual que té les seues arrels 
en l'Edat mitjana. Un dels estudis més profunds 
sobre aquesta festivitat és el que realitza Mijail Bajtin 
en el seu llibre La cultura popular en l'Edat mitjana i 
en el Renaixement: el context de François Rabelais, 
on analitza el carnestoltes –un temps en el qual el 
joc es transforma en vida real– en la seua oposició 
a les manifestacions de la cultura oficial, ja siga de 
l'Església o del Estad
No hi ha dades exactes dels començaments de 
la festa del Carnestoltes a la ciutat de Vinaròs. El 
document més antic que es conserva en l'Arxiu 
municipal correspon a la realització d'un ball de 
màscares que es va celebrar l'any 1871, en el qual 
es van recaptar cinquanta reals que el Sr. Nicolás Bas 
Rodríguez va fer lliurament a l'alcalde president de 
l'Ajuntament, el Sr. Demetrio Ayguals de Izco, per a 
la beneficència.
El carnestoltes és una festa ludica ,on la ciutat de 
Vinaros s'inunda de colors ,és respira festa en els 
porus dels carrers i en el sentiment dels comparseros 
i dels vinarocens i vinarocenques    Hi ha algarabia i 
desig de passar-ho bé .Gaudim de la llibertat  sense 
convertir-la en llibertinatge,respectem  i siguem 
civicos ,això  no deu estar renyit amb la diversió i la 
alegria que ens proporciona el carnestoltes.Gaudim 
del carnaval  de Vinarós

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Què és una llengua oficial? A.C. Jaume I

El que ara coneixem com a llengües oficials 
dels Estats, és a dir, quelcom tan identificatiu 
com la bandera que els represente no ha 
estat cosa de sempre, no té un antic referent 
històric i no és un element inamovible, per 
més que en forme part de manera intrínseca 
i siga comunament acceptat. De fet, no fa 
més que uns vint anys, de llengües oficials 
n’hi havia ben poques al món, no aplegaven 
accent i en canvi, ara n’hi ha més de dues mil. 
Cal recordar els processos de colonització que 
les han fet créixer de manera antinatural, com 
a l’eina política imprescindible per consolidar 
el procés d’aculturació dels pobles envaïts i 
dominats. Així es van implantar l’espanyol, 
el francès i l’anglès com a llengües oficials 
en diferents estats del continent americà, 
només per posar un exemple il·lustratiu. En 
altres casos, evidentment no sagnants, la 
denominació d’oficial s’ha fet amb la voluntat 
de salvar una llengua que es trobava en perill 
de desaparició. Als Països Catalans, segons la 
llei espanyola, de llengües oficials en tenim 
dues: la pròpia i la imposada, què mal conviuen 
en una situació de cooficialitat. En la pràctica, 
però, és ben conegut que mentre la imposada 
va guanyant espais d’ús, la pròpia experimenta 
retrocessos de gran envergadura. D’ençà dels 
anys 90, a les terres de l’Ebre, una de les zones 
on el català gaudeix de més bona salut i amb 
la qual la nostra comarca comparteix variant 
lingüística, l’ús ha baixat de més del 90% a 
un 70%. I no cal parlar de la resta de territori 
perquè hi ha zones on no aplega al 40%. Això 
sí, i és el més preocupant, on millor es conserva 
és en les zones menys habitades, naturalment 
zones rurals, cosa que ens porta a la memòria 
el llibre del sociolingüista castellonenc, Vicent 
Pitarch, que en la dècada dels 80, parlava de 
la rusticitat del català, és a dir, que només a 

comarques no necessitava respiració 
assistida. Perquè no ens enganyem, 
tot el que les institucions han fet en matèria 
de normalització lingüística no ha anat més 
enllà d’atendre l’ idioma   igual que s’atenen 
els malalts a la UCI, amb els resultats que 
tothom sap pel que fa a l’estat de la llengua. En 
l’actualitat, tenim una societat multilingüe ja 
que la vinguda de immigrants fa que puguem 
parlar d’un context lingüístic que abasta al 
voltant de 300 llengües.                       
Certament un mosaic amplíssim en el qual 
l’amazigh i l’àrab ocupen el tercer i quart 
lloc. Després hi ha la població d’origen rus, 
que sovint parla llengües diferents, mentre 
que entre la xinesa es dona el cas que , de 
vegades, no s’entenen entre si. I què fan, o més 
ben dit, què fem per comunicar-nos-hi? Una 
majoria amplíssima els parla en castellà, l’altra 
llengua cooficial que, en la pràctica, funciona 
com a única oficial, atès el menyspreu que, 
començant pels parlants autòctons, és a dir, 
nosaltres, el desconeixement dels nouvinguts, 
i la pressió política de l’Estat i els seus acòlits 
fan que la llengua pròpia, per més cooficial 
que siga,   esdevinga gairebé invisible i per 
tant,   innecessària. S’ha constatat que, arreu 
del món, un 10% de les llengües agonitzen, 
un 40% ja no es transmeten al fills, per tant, 
també agonitzaran més d’hora que tard i, 
atenció: un altre 40% encara es transmeten, 
entre les quals, gràcies a la consciència de 
sentir-nos encara poble es troba el català, però 
vista l’evolució no n’hi  ha per sentir-se eufòric. 
Així doncs, quin significat amaga el concepte 
de llengua oficial? Realment és una pura 
fal·làcia atès que a les llengües dominants no 
els fa cap falta per continuar sent-ho mentre 
que a les subordinades no els serveix de res. 
Vet-ho aquí!
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Manuel Villalta-Esquerra UnidaPresupuestos 2020

Estat bastant fallit.....o no?? Francisco Amat

Cuando las personas tan pacíficas del campo han 
tenido que salir a la calle es porque han llegado 
a un punto en el que se sienten totalmente 
impotentes, desprotegidos y al borde de la ruina. 
Una administración o gobierno que predica ante 
todo dialogo y, sin embargo, con los agricultores y 
ganaderos en la calle un vicepresidente y la ministra 
de trabajo se reúnen no con los damnificados, si no 
con los agentes sociales y sindicatos, ni tan siquiera 
el ministro de Agricultura tal vez de visita en ese 
momento en alguno de los supermercados, no para 
comprar si no para decirles que compren y a qué 
precio. Los agricultores y ganaderos no piden vivir 
sin trabajar, si no trabajar para poder vivir con una 
renta digna. Estos señores desconocen totalmente 
los problemas del campo cuando ofrecen como 
medida estrella el rebaje de las peonadas de 30 días a 
20, un claro ejemplo de política comunista en la que 

prima dar 425 euros durante once meses a cambio 
de discriminar al resto de trabajadores del sector; 
425 euros con los que una familia no puede vivir y 
¿luego quieren quitar la economía sumergida? Uno 
de los problemas del campo es la falta de políticos” 
con un par” para que defiendan nuestra agricultura 
y ganadería a cara de perro si es necesario en 
Bruselas. Un ejemplo: el aceite de oliva paga en EU 
unos aranceles del 25 %, mientras que otros socios 
comunitarios como Grecia o Italia, con nuestro mismo 
aceite, porque nos compran envasan y venden como 
suyo, no pagan ese tipo de impuesto. O la naranja 
valenciana con una competencia desleal de Sudáfrica 
y Marruecos al permitirles entrar ese producto muy 
por debajo de la calidad del valenciano, sirviendo 
esa entrada a la UE de moneda de cambio para la 
cuota pesquera u otras competencias, teniendo que 
pagar los agricultores valencianos si quieren exportar 

unos impuestos por exportación que esos países no 
pagan. Una producción, la de la naranja que se ve 
perjudicada en su coste de producción cada día más 
por el incremento del precio del agua subterránea 
por el encarecimiento de la energía o el precio de 
los productos químicos cada vez más caros para el 
tratamiento, entre otros problemas. Aunque tenemos 
en ocasiones al enemigo en casa, al comercializar 
comerciantes valencianos esos productos más 
baratos sin tan siquiera especificar esa diferencia 
de calidad ni la procedencia. Luego está la venta a 
resultas, que es como un cáncer en vez de la venta 
en firme. Para colmo con el Brexit, Bruselas avisa 
que rebajará las subvenciones a la agricultura en un 
14 %. Malos tiempos para la agricultura y ganadería 
en la que todos debemos arrimar el hombro. Yo de 
momento cuando compro, miro la procedencia.

Un senyor australià, en Philip Alston (1950), Llicenciat en 
lleis per la Universitat de California a Berkeley el 1976, i 
Professor  a la Facultat de Dret de la Universitat de Nova 
York (USA), va treballar durant dues dècades com relator 
(inspector) especial sobre Drets Humans de la ONU, fins 
2010.
Fins el 2014 treballa investigant i denunciant execucions 
extrajudicials, sumàries i arbitràries a Nigeria, 
SriLanka, Filipines, Guatemala, Líban, Israel, República 
Centrafricana, Brasil, Afganistan, EEUU, Kenia, Equador 
i Colòmbia, informat a la ONU i als governs dels propis 
països investigats. A partir de 2014 treballa com relator 
independent,  però torna a ser contractat per la ONU 
com especialista en pobresa extrema i drets humans. Ha 
realitzat estudis i investigacions sobre pobresa a molts 
països, entre ells tan importants com els Estats Units 
(2017) o el Regne Unit (2018).
El  mes de  gener de 2020 ha fet un recorregut de 12 
dies per 16 comunitats autònomes d´Espanya. I el 7 de 
febrer presenta un informe a l´ONU amb les conclusions 
preliminars del que ha vist en aquest país.
Es un informe demolidor, d´on es poden treure mes 
d´una vintena de conclusions colpidores, i del que es 
recomana la lectura a qualsevol interessat, donat que el 
text es fàcil de trobar per Internet amb tan sols demanar 
al navegador: “Informe ONU  Philip Alston, España”.
Per començar, i per fer-se una lleugera idea, per exemple:
“”He visitat llocs que sospito molts espanyols no 
reconeixerien com a part del seu país (....) barris pobres en 
condicions molt pitjors que un campament de refugiats, 

sense aigua corrent, electricitat ni sanejament, on els 
treballadors immigrants hi viuen durant anys sense cap 
millora en la seva situació””
Això referit a immigrants, tant rebutjats però tan 
necessaris en alguns tipus d´activitats productives o 
econòmiques.
Per als propis espanyols:
“”Espanya deuria mirar-se de prop en l´espill i actuar. El que 
veurà no és el que desitjaria la majoria d´espanyols, ni el 
que molts responsables de formular polítiques haurien 
planejat: una pobresa generalitzada amb un alt nivell 
d´atur, una crisi de vivenda de proporcions inquietants, un 
sistema de protecció social completament inadequat que 
arrossega deliberadament  un gran nombre de persones 
a la pobresa, un sistema educatiu segregat i cada cop més 
anacrònic, un sistema fiscal que brinda molts més beneficis 
als rics que als pobres, i una mentalitat burocràtica 
profundament arrelada en moltes instàncies governatives 
que valora els procediments formalistes per damunt del 
benestar de les persones””
“”La recuperació després de la recessió ha deixat molta gent 
enrere, per polítiques econòmiques que beneficien a les 
empreses i als rics, mentre que els grups menys privilegiats 
han d’enfrontar-se a serveis públics fragmentats que 
sofriren grans retallades després de 2008, i mai més 
restaurades””
Per resumir, parla de dues Espanyes, una pròspera i una 
altra prou marginal, sobrevivent;  d´abandonament 
escolar, el pitjor d´Europa; d´un nivell de vivenda 
social que no més ocupa el 2% del pressupost (20 % 

a Europa); de la pitjor tassa d´atur entre joves i dones 
a Europa; d´una notable manca d´atenció en l’àmbit 
rural, amb misèria creixent; d´insostenibles diferències 
entre els contractes fixes i ela precaris; de la contribució 
impositiva de les empreses en la meitat de la que era 
abans de la crisi, malgrat tindre forts beneficis, etc......
I conclou:
“”L’únic aspecte positiu en la situació actual és que el nou 
Govern de coalició està firmament compromès en assolir 
la justícia social, però els reptes són molt grans”” 
Com a repte, es pot acabar referint el que s´ha vist 
avui mateix (12 de febrer) al Congrés dels Diputats a 
Madrid. La Càmera Baixa, plena de gom a gom, a les 
9 del matí, per assistir a la sessió de control al Govern, 
amb el lamentable espectacle de les 6 preguntes i 1 
interpel·lació fetes per l´oposició al Govern sobre la 
trobada (o no trobada) del ministre Sr. Abalos amb la 
vicepresidenta de Veneçuela al aeroport de Madrid. 
Una hora d´activitat política poc edificant, amb crits, 
soroll, colps, insults i víctors.   Tot seguit, a les 10 hores, 
comença un debat sobre les condicions de vida del 
sector agrari, tan crític i transcendent en aquests temps. 
El diputat Sr. Abascal s´alça i abandona l´hemicicle, 
seguit de la majoria de diputats de totes les formacions. 
El Parlament es buida quasi completament mentre 
segueix el debat.
Això ho twiteja el diputat Sr. Rufian, afegint el comentari/
qualificatiu de “Patriotes” a tots els absents.  
Grans reptes per al Govern.        Estat bastant fallit.....o 
no??

La semana pasada Izquierda Unida de Vinaròs 
publicó un artículo con el título ”Cada uno a la 
suya.”
Bueno, pues después de haber visto y escuchado 
el pleno extraordinario del día 7 sobre los 
presupuestos quedo más confirmado el título de 
dicho artículo.
En Izquierda Unida no vamos a entrar en el fondo 
de estos presupuestos ya que harían falta muchos 
artículos de opinión. Lo que haremos en este 
artículo es manifestar en todo lo posible nuestra 
opinión sobre los presupuestos y sobre el debate 
de la aprobación de los mismos. En Izquierda 
Unida entendemos que son unos presupuestos 
que no se ajustan a las necesidades actuales del 
pueblo de Vinarós. No son unos presupuestos de 
un gobierno progresista, según ellos se califican. 
No son unos presupuestos ambiciosos, más bien 
continuistas.
Sí es cierto que en ellos está reflejado el inicio del 
Jaime I, plato fuerte del equipo de gobierno y de 
los presupuestos. Tema que nos parece bien, pero 
no es todo.
La Sra. Fibla manifestó que son unos presupuestos 

realistas y que son el pilar del gobierno. Bueno, 
pues realistas son según quién los mire y cómo 
los mire, y que son el pilar del gobierno, pues para 
Izquierda Unida en este caso son un pilar, pero de 
escayola.
Es cierto Sra. Fibla que el Ayuntamiento es la 
institución más cercana a la ciudadanía, por ese 
motivo desde el Ayuntamiento hay que pensar 
más en la ciudadanía.
Como ya es sabido los presupuestos ascienden a 
33.405.000, casi la mitad de los mismos son para la 
partida de personal y otra gran parte para gastos 
fijos, y es claro que el margen para inversiones 
es el que es. Pero en Izquierda Unida nos cuesta 
entender que la partida de festejos populares y 
publicidad del Ayuntamiento sea de casi 600.000 
euros y la de Bienestar Social considerablemente 
mucho más baja. No entendemos si esto lo 
decide el equipo de gobierno o una agencia de 
espectáculos.
El debate sobre los presupuestos parecía más bien 
un debate de un programa electoral y totalmente 
partidista.
El Partido Popular, ahora en la oposición, se acuerda 

de inversiones y necesidades de 
la gente. Lo que no se acuerda 
es que no hace mucho tiempo 
estaban gobernando en el Ayuntamiento con 
mayoría absoluta y que también confeccionaban 
presupuestos solamente con el visto bueno de 
los regidores del PP y no se acordaban de las 
necesidades de la gente.
Desde Izquierda Unida, y después de visto 
el debate, tenemos que manifestar que la 
intervención última del regidor no adscrito,Sr. 
Carlos Ramírez, fue la más realista y coherente 
en su manifestación, de menos postureo, menos 
populismo el tú más y pensar más en el pueblo.
Y Sr. Guillen Alsina, alcalde de Vinaròs, es cierto 
que la gente sencillamente ha decidido que 
el Partido Socialista y Totes i Tots Som Vinaròs 
puedan confeccionar los presupuestos. Pero 
desde Izquierda Unida
le recordamos que estos presupuestos no son del 
Partido Socialista y Totes i Tots Som Vinaròs. Son 
los presupuestos de toda la ciudadanía.

Futuro incierto para la agricultura Antonio Nájar
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PESCA

Andrés Albiol
Babosa esplèndida 

 Pescadores trasmalleros en su cotidiana faena a bordo con la xarxa 

Mar calmado y carnavalero 
Semana con unas aguas tranquilas en que sólo tenía previsto faenar la flota vinarocense cuatro jornadas (el viernes 21, 
fiesta) con motivo de las celebraciones del carnaval. Así, las extracciones en general, a excepción de la llum que estaba fuera, 
resultaron buenas. Y las cotizaciones en lonja se han mantenido estables para la mayoría de las especies.
La pesca de arrastre, los ocho bous han subastado gran variedad de pescados y mariscos, como 
langostino, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, caracol, salmonete, gallo, rape, choquito, rubios, 
peluda, galera, móllera, maira, caballa, pejerrey, pulpo roquero y blanco, raya, jurel, canana y morrallas.
El cerco, las tres traíñas pescaban peix blau entre Valencia y Burriana.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras, seis calaban las redes cerca de la costa en busca de la sepia. 
Dos lo hicieron tras el mabre, palometa, lubina, lisa y corvina. Tres siguen calando en fondos medios tras 
el lenguado y rombo. Y una lo hizo cerca de l’Illa para desembarcar langosta, bogavante, cabracho, corva 
y brótola.
Y el palangrillo costero, una embarcación caló con éste arte de anzuelos y atrapó dorada, pagel, sargo 
y pargo.

Ecos de ‘Mar’: El Mare Nostrum plastificado
Actualmente, el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo son de plástico, y a buen seguro 
que acaban en sus playas. Sabemos que nuestro mar acumula solo el 1º% del agua del planeta, pero 
en cambio tiene el 7% de los microplásticos globales. Por cada kilómetro tenemos concentrados 1,25 
millones de fragmentos plastificados, que es una cifra cuatro veces superior a las concentraciones de 
otros mares u océanos.
Por ello la Unión Europea aprobó hace medio año una directiva que prohíbe la fabricación de materiales 
de plástico de un solo uso. Y para mediados del 2021 la Generalitat Valenciana modifica el Plan Integral 
de Residuos, para que no se puedan comercializar en la Comunidad Autónoma elementos de plástico 
que puedan contener micro o nanoplásticos, incluidas las cápsulas de café de un solo uso, bastoncillos 
para limpiar las orejas, palitos de los caramelos y las pajitas de beber tendrán que ser fabricados con 
material compostable.
Hay que ponerse manos en el asunto y tenemos que concienciarnos que envoltorios desechables, bolsas 
plastificadas, etc. que por descuidos se arrojan a las calles, desagües pluviales, etc. gran parte acaban en 
el mar por el viento, etc. y luego a medida que se descompone entra a formar parte de nuestra cadena 
alimentaria.

És un llimac de mar xicotet endèmic del 
Mediterrani que habita dels 3 a 20 m. de 
profunditat sobre a la vegetació i baix pedres. 
En castellà li diuen també babosa espléndida. El 
seu nom científic és Thuridilla hopei. No té valor 
comercial ni és comestible. Ocasionalment pot ser 
capturada amb xarxes d'arrossegament i tremall. 
És un mol·lusc gasteròpode sense petxina de la 
família Elysidae. Posseïx un cos prim i estret. Sense 
apèndixs ni corona branquial. Corporalment, 
al llarg en la part superior i en ambdós parts té 
uns parapodis que li arriben fins al cap. En ell li 
sobreïxen dos rinófors com ‘cuernets’ a manera 
d'orelletes enrotllades que són detectores d'olors, 
etc. Prop de la seua base estan els xicotets ulls. 
No té antenes. En la seua boca hi ha una ràdula 
amb unes dents serrades i un aparell bucal amb 
pap. L'anus està en la zona dors lateral de la part 
anterior del cos. Se li aprecia una xarxa translúcida 
de sins sanguinis dorsals. En la part de dalt té 
una coloració violeta fosca amb bandes groc, 
blau i blanc en el bord extrem dels parapodis. 
Les banyes tenen bandes grogues daurades 
amb bords blaus. A més la seua superfície és 
brillant. Talla fins a 3 cm.de llarga. Hermafrodita. 
Unixen els seus caps del costat dret i s'aparellen 
recíprocament. Posen ous rojos. Per a arrossegar-
se empra un moviment de sacsades. Herbívor. 
Quan menja trau de les algues substàncies àcides 
que les incorpora sobre el seu cos per a persuadir 
depredadors. Preferix estar en colònies prop de la 
costa i que estiguen il·luminades.

PEIXOS: 
Seitó (Boquerón)                      624 kg
Maira (Mare del lluç)               570
Escrita (Raya)                          832
Mantes (Batoideos)                    67
Besuc (Besugo)                      183
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)   684
Caballa (Verdel)                          360
Vetes (Cintas)                              94
Congre (Congrio)                     1.113
Gall (Pez de San Pedro)              140         
Orà (Dorada)                             1.316
Móllera (Fanéca)                       1.342
Gallineta (Cabracho)                    110
Sorell (Jurel, Chicharro)              2.103
Asparrall (Raspallón)                     258
Palá (Lenguado)                           896
Sarg (Sargo                                   290
Lliri (Anjova, Lirio)                           51
Japuta (Palometa negra)                  2

Llobarro (Lubina)                            175
Panagal (Bocanegra)                     84
Aranya (Araña, Vívora)                594
Pagell (Pagel, Breca)                  690
Peluda (Solleta)                         1.073
Lluç (Pescadilla, Merluza)         3.605
Rap (Rape)                                2.489
Espet (Espetón)                              4
Rom empetxinat (Rodaballo)           3
Jurioles (Rubios, Lucerna)           173     
Moll (Salmonete)                       6.317
Morralla (Serranos, etc)            3.147
Sardina                                         477                
Mero (Cherna)                               21
Letxa (Pez limón)                            2
Sorella (Jurel real)                          36
Llisa (Mújol)                                    20
Pagre (Pargo)                                7
Biso (Estornino)                            6
Gatet (Pintarroja)                            27

Roncador (Roncón)                       145
Rata (Miracielo)                              72
Palometa (Palometón)                   6
Corva (Corvallo)                           188
Miseria (Gallo)                               315
Peix de rei (Pejerrey)                     434
Saboga (Alosa)                                4
Dèntol (Dentón)                               8
Palomida (Palometa blanca)          1
Reig (Corvina)                                 70
Morruda (Sargo picudo)                   1
Vidrià (Mojarra)                              136
Rom (Rombo)                                    5      
                                                  _______
Total.............................     31.355
CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)            235
Escamarlà (Cigala)                      55
Llagostí (Langostino)                     662     
Galera (Estomatoideo)              10.133

Llangosta (Langosta)                          3
Gambes (Camarón)                        272
                                                    ______                                                      
Total....................................   11.361
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                   320
Sepió punxa (Choquito)                 156
Canana (Pota, Volador)                  825
Sépia (Choco)                              1.056
Polp roquer (Pulpo roquero)          620
P. blanc (P. blanco)                     2.410
P. mesquer (P. almizclado)            417
Polpa (Pulpón)                                    7
Caragol punxent (Cañailla)         228
Llonguet (Holoturia)                       2                           
                                                ____      __
    Total……………….…….   6.041   
Total Arrossegament.........  48.763
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Este fin de semana carnavaler alguns valents membres del Repte 10K Vinaros van córrer 
la 10K de Castelló, que es feia conjunta amb el marató.

Dissabte 15 de febrer ,es va 
celebrar a la piscina de Vinaròs 
la quarta jornada de Lliga de 
Promeses Benjamí.
Van participar els nou clubs de la 
província : Albacora, Benicarló, 
Vall d' Uixó, Onda, Vila-Real, 
Nados Castelló, Cst. Costa 
Azahar , Vila-Swim fondistas i 
CN Vinaròs, en un total de 108 
nadadors.
Els nadadors del nostre club 
van ser : Kevin Arques, Nacho 
Verdera, Joan Montserrat, 
Gabriel Hernández, Pau 
Castejón, Pol Valls, Damián 
Burriel, Alexis Surovka, Ariadna 
Martorell, Abril Castejón, Milena 
Pascondea, Valeria Fibla, Marta 
Albalat, Paula Vinuesa, Teresa 

Fibla i Gemma Mones, que van 
estar acompanyats pels seus 
entrenadors Toni Bordes i Marc 
Vea.
En esta jornada, nadaven 
100 mtrs papallona i tots els 
nadadors van fer una gran 
millora en els seus temps.
En la prova de relleus 4x100 mtrs 
braça l' equip masculí format 
per Pol, Pau, Joan i Gabriel van 
quedar primers fent molt bones 
postes.
Donar l’enhorabona a tots els 
nadadors per les ganes que 
van demostrar i els temps 
aconseguits  i felicitar-los perquè 
,tot i estar immersos en plena 
festa de Carnaval, van acudir 
tots i va ser una gran jornada.

Quan més festa, millors resultats, i és que per 
Carnaval els equips de l'handbol Vinaròs ho donen 
tot fora i dins de la pista. Encara que enguany per 
horaris i demés es va tindre que jugar a la pista del 
Sanse, doncs bé és van aconseguir els objectius. 
Mentre el cadet en un gran partit i superant les 
baixes va poder remuntar els 4 gols que portava el 
Canals al seu favor.
El altre partit i en el inconvenient de jugar sense 
resina, cosa que complica molt el poder moure la 
pilota, el juvenil es va desfer del Alzira per acabar 
la lliga el dotzè de 25 equips repartits en els varis 
grups.
     Per altra banda, per els sèniors del Farmateca no 
van jugar, al avançar  el seu partit a Nules i el empat 
que van aconseguir. Si en un primer moment 
era roí, després de la victòria del Betxí front el 
Almassora, es pot considerar bo. Ara el Vinaròs 
va líder en 2 punts de marge respecte al Betxí i 
Almassora i 4 al Bunyol. A falta de 6 jornades estan 
les dos places per decidir per anar a les fases, el que 
dona a entendre un final de lliga emocionantíssim.

Cadet prefe rànking 9-12
      C. Bm. Vinaròs.        21
      C.Baló a mà Canals 16
       Vinaròs. Amare, Sergio(5), Néstor(2), Fernando(1), 
Carlos(4), Biel(5), Juanpe, Martín (1) i Unai(3).
     
          Partit disputat en la pista de l'Escola Sant 
Sebastià de Vinaròs. 

L'objectiu era remuntar els quatre gols de 
desavantatge que es portaven de Canals. 
Tot s'ha decidit als instants finals, la qual cosa, per la 
incertesa del resultat ha resultat molt emocionant.
La primera part s'iniciava erràtica i en moltes 
imprecisions, a més a més, s'acabava en dos gols 
per baix en el marcador.
Però, una segona part, on els rogets fent un 
handbol control, han anat retallant la diferència, 
fins posar-se per davant en l'encontre.
Tot això ha provocat el nerviosisme en l'equip 
visitant.
Jugant-se a partir d'eixe moment en unes 
diferències que oscil·laven entre 3 i 5 gols. 
La fortuna i una defensa més agressiva han sigut 
les claus per passar a la següent fase.
Felicitar al Cadets per creure en la remuntada, a 
pesar de totes les baixes i lesionats que han patit 
durant la setmana.
S'ha de continuar treballant per a ser competitius 
i més regulars. 
Enhorabona!!!!!!

Juvenil 2 auto ranking 11-13
      Tudor bars C.Bm. Vinaròs.   22
      Cítrics Miralex Alzira.            20
     Vinaròs. Nogales, Sebas(3), Tomàs, Juan(1), 
Marcos, Iker(6), Ayza(2), Dani, Víctor(2), Quim(8) i 
Ruben.
Final de lliga per el Tudor per acabar en el lloc dotzè 
en una temporada en la qual la irregularitat ha 

sigut la tònica de l'equip. La falta de concentració 
i d’actitud en molts partits ha marcat al Tudor, ara 
esperem que per la Copa canvien les coses.
El partit,al jugar-se a la pista descoberta del Sanse 
i al no poder gastar la cola per agafar la pilota, va 
tindre moltes imprecisions per les dos parts.
Sempre van anar per davant els rogets, però en 
cap moment van poder obrir forat per jugar en 
tranquil·litat. Llevat dels primers minuts que els de 
la Ribera imposaven el seu ritme, la resta del partit 
va ser del costat del Tudor, per acabar la primera 
part guanyant de 3, fent uns minuts de bona 
defensa i acabant en contres per donar la volta al 
marcador.
La segona part va ser més tranquil·la per els 
nostres i, llevat la falta de concentració als minuts 
finals, van permetre als valencians acostar-se al 
electrònic.

HANDBOL

Quarta jornada de Lliga de Promeses
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Tras varias conversaciones con el equipo rival, 
Pobla Tornesa, se consiguió que el equipo, jugara 
el partido perteneciente a la vigésimo primera 
jornada de Liga, en domingo a las 18:00. Planeaba 
sobre el campo poblense el fantasma de la Serra 
d'Engarcerán, donde el año pasado en el mismo 
domingo carnavalero, el equipo langostinero fue 
vapuleado en aquella ocasión por Els Ibarsos. 
Nunca más lejos de la realidad.
Comenzó el partido, con un Vinaròs replegado, y 
a la espera de ver qué intenciones tenía el rival 
con balón.
Buen manejo para los locales que desplegaron 
un buen juego, quizás, no proporcional a las 
ocasiones de adelantarse como hubieran 
querido, ya que las tuvieron contadas. Por parte 
del equipo, en esta ocasión, que lucía de negro, 

el Vinaròs, gran ocasión de Fone, más que posible 
mano en el área local, y algún acercamiento 
peligroso de Javi García, fue el bagaje ofensivo en 
primera parte.
En la segunda, y en los primeros 20, con un 
Vinaròs, que se veía desbordado, marca Lorite, en 
un despiste defensivo. Parecía que todo estaba 
dicho en el partido, ya la Pobla estaba mucho 
mejor en el campo. No fue así. Y a partir del gol, 
avisaba Ferrán haciendo temblar el larguero. 
Cambio de sistema, cambio de efectivos, y cambió 
total de decoración, con un Vinaròs, que se vino 
arriba, pasando a ser dueño total del partido, y 
que dispuso de ocasiones de todos los colores. 
Se veía venir el gol. Y así fue, el eterno, histórico, 
gran jugador del Vinaròs, don Sergio Espinosa 
Franco, conectó un cabezazo, a la altura de muy 

pocos, que entró por la misma escuadra izquierda 
del buen portero poblense, a falta de 3 minutos. 
En los últimos 3, más 4 de añadido, la tónica fue 
la misma, hasta que, en la última jugada, otro gol 
del Vinaròs, que anula equivocadamente el árbitro, 
ante la desesperación de los nuestros.
En resumen, y exceptuando el medio tramo inicial, 
de la segunda parte, buen partido, esperemos que 
buen punto, y, sobre todo, el fantasma del Carnaval 
no acompañó a la expedición para jugar el partido. 
Desde estas líneas, hay que felicitar al equipo por 
el esfuerzo, y a hacer bueno el punto, en el matinal 
domingo carnavalero a las 12:00 horas, frente a 
un clásico, el CF Torreblanca. Después del partido, 
y con mucho orgullo, podemos gritar. Visca el 
Carnaval! Visca los jugadores blanquiazules! Visca 
el Vinaròs CF!

IR Alevín Masculino IR 1ª Zonal A
CB PUERTO SAGUNTO  46-51  C.B GIL COMES 
VINARÒS A
IR Alevín Masculino IR 2ª Zonal A 
C.B. GIL COMES VINARÒS B 52-44 C.B. BENICARLÓ B
IR Infantil Masculino IR 3ª Zonal A
C.B. BENICARLÓ C 22-62 C.B. GIL COMES VINARÒS A
IR Infantil Masculino IR 3ª Zonal A 
C.B. GIL COMES VINARÒS B  48-65  B.C. PEÑISCOLA 
FACSA
 IR Cadete Femenino IR 2ª Zonal A
ACADEMIA PETRAHER  35-57  CB GIL COMES 
VINARÒS
 IR Cadete Masculino IR 3ª Zonal B
C.B. MONCOFA 23-63 C.B GIL COMES VINARÒS 
   FBCV Junior Femenino 1ª Zonal A 
C.B. GIL COMES VINARÒS  38-54  TAU CERAMICA 
MORELLA ELS PORTS 
FBCV Junior Masculino Preferente A
CLUB BÀSQUET QUART 53-72C.B VINARÒS SERVOL 
FBCV Senior Femenino Cto. Preferente A 
C.B. GIL COMES VINARÒS  25-62  LEJ OLEO-
HRIDRÁULICA PUERTO SAGUNTO 
FBCV Senior Masculino Autonómico A 
COVES SANT JOSEP VALL DUIXO  65-66  CBC GIL 
COMES VINARÒS

INFANTIL MASCULINO B
Gil Comes Vinaròs 48 Peníscola 65
Partido en el que el Peníscola marcó su ritmo 

des del principio y que nuestros jugadores no 
supieron adaptarse. La falta de actitud en defensa 
fue aprovechada por los jugadores visitantes 
para conseguir tiros cómodos, y recoger rebotes 
ofensivos que les daba otra oportunidad de 
encestar. Sólo en los últimos minutos se consiguió 
mejorar algo el juego y reducir la diferencia en el 
tanteo final.

CADETE FEMENINO
Academia Petraher 35 - Vinaròs 57. 
Buen trabajo de nuestras chicas, donde con 
independencia del resultado, lo importante es 
el juego desarrollado por las vinarocenses. El 
trabajo iniciado a principio de temporada, junto 
con la constancia y asunción de conceptos por las 
jugadoras, empieza a verse en el campo. Buena y 
constante circulación de balón y mucha paciencia 
en ataque, junto con una defensa que está atenta 
a las ayudas, nos permite hacer un juego diferente 
y maduro. Buenos detalles en el día de hoy: dos 
parciales 2-12 y 4-14 (que rompieron el partido), 
todas las jugadoras anotaron y los más importante: 
un muy meritorio 18-36 desde el tiro libre. Las 
próximas dos semanas tenemos la oportunidad 
de consolidar nuestra evolución y demostrar 
que podemos competir contra las mejores. 
Enhorabuena a todas, en unas fechas difíciles por el 
carnaval... y como siempre... Wild West Girls”. 

Club Bàsquet Vinaròs Servol

Un punto que al final supo a poco
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Curs monogràfic 

Cuina amb trufa 
Aprendrem a diferenciar els tipus de trufa, i a valorar-ne les qualitats. Elaborarem receptes (un primer plat, 
un segon i un postre)  amb aquest ingredient. 
 
Dilluns 2 de març,  de 17.15h a 20.15h    
Professor: Carlos Gutiérrez, del Restaurant Casa Roque (Morella)  

Preu general: 10€ / Socis: 9.20€ 
Lloc: Espai gastronòmic del Mercat 

 
 
 
 

Informació i inscripcions: 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  

Inscripcions per internet a www.consellepa.vinaros.es 
 

 
 

CURSOS D'INFORMÀTICA I TELÈFONS MÒBILS      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 

 

W I N S L O W
M E D I C A L
C E N T E R

S Á B A D O  2 1  D E  M A R Z O  1 1 : 0 0  
A U D I T O R I O  M U N I C I P A L
W E N C E S L A O  A Y G U A L S  D ’ I Z C O

Entrada 9€ Familias socias 3€
De 3 a 12. 4€    De 0 a 3 gratis
Venta: Junta y en Mare i fill
En taquilla antes de la conferencia.

Organiza:

Colaboran:
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Colaboran:

TÓRTOLA
Companyia: 
Institut Valencià de Cultura

2020

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori municipal 
de Vinaròs
Preu: 5 €*
Públic: Adult
Idioma: Castellà

TEATRE

diumenge

01
març

* Venda anticipada: Auditori municipal 
de dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h
* Amb Carnet Jove: 4 €

La teva escola a
Vinaròs

Benicarló,
Morella

Més informació a: 
http://mestreacasa.gva.es/
web/eoimaestrat
 

ANGLÈS FRANCÈS ALEMANY

PROVES DE
CERTIFICACIÓ 2020

Oficials: del 17 al 23 de febrer
Lliures: de 24 de febrer al 2 de març 
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Tauler Municipal

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.

ANUNCI
Per Decret d'Alcaldia, núm. 0391, de data 12 de febrer de 2020, 
han estat aprovades la convocatòria i bases específiques que 
han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de 
Treball d’ARQUITECTES TÈCNICS, grup A, subgrup A2, enquadrat 
en l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe 
tècnics mitjans, en previsió a futurs nomenaments interins, per als 
supòsits previstos en l'art. 10 del TREBEP, pel sistema de concurs.

Les persones interessades poden consultar les bases de la 
convocatòria, en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal 
(publicades en data 13/02/2020), la pàgina web municipal (www.
vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, 
ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 21 de 18 de 
febrer de 2020 s’ha publicat l'extracte de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds: del 19 de febrer de 2020 
al 3 de març de 2020.

Vinaròs, 18 de febrer de 2020.

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 7 de 
febrer de 2020, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació 
de DEL SERVEI DE GESTIÓ D’ESPAIS I SUPORT TIC EN EL CENTRE DEL 
CONEIXEMENT VINALAB. (EXP.GRALS. 26/19 GEST. 6415/19). 

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 
03 de març de 2020.

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

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

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

Si vols conèixer-nos, envia un correu a 
maestrazgosymazmorras@gmail.com amb el teu telèfon i 
ens posarem en contacte amb tu. El local està a Vinaròs, 
en un lloc cèntric i amb aparcament prop.

&Maestrazgos
Mazmorras

T’agraden els Jocs de Rol i de Taula?
Hi ha una nova associació amb local propi

i jocs que t’estan esperant!



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

22 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

23 febrer TORREGROSA Av. Llibertat, 9

24 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

25 febrer VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

26 febrer VALLS Zona turística nord, 11

27 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

28 febrer GUIMERÀ Pl. Parroquial, 11

* 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 




