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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

Redacció
La Regidoria d'Innovació Digital, encapçalada 
per Hugo Romero, ha posat en marxa el servei de 
cita prèvia per a l'Oficina d'Informació i Atenció 
Ciutadana OIAC. Es tracta d'un nova prestació amb 
l'objectiu de facilitar als veïns les tramitacions amb 
l'Ajuntament, concretant una hora per adreçar-se 
fins a l'oficina.
Romero ha destacat que "dintre de la política 
de facilitar l'accés de la ciutadania als serveis 
municipals i l'administració, comptem amb aquesta 
nova prestació que sobretot vol evitar que els veïns 
hagen de realitzar llargues cues d'espera per ser 
atesos a l'OIAC". En aquest sentit, recordava que 
la majoria de les tramitacions ja es poden fer des 
de casa, a través de l'ordinador, però les persones 
que ho desitgen poden fer la reserva d'una hora 
en concret per ser atesos pel personal municipal i 
resoldre qualsevol dubte que puguen tenir durant 
la tramitació.
El regidor Romero insistia que fer de l'Ajuntament 
una administració més accessible i àgil per als veïns 
és una de les prioritats del Govern Municipal, en 
aquest cas amb la gestió de la cita prèvia, un pas 
endavant cap a l'Smart Citiy.

El Vinalab va acollir la Jornada Tècnica Agroalimentària 
organitzada per la Unió de Llauradors i Ramaders, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, Diputació de 
Castelló, Generalitat Valenciana i Govern Central. A l’acte 
inaugural va assistir l’alcalde, Guillem Alsina, la consellera 
d’Agricultura, Mireia Mollà, el secretari general de la Unió, 
Carlos Peris, Mercedes Bagan de Banca de Empreses 
Dirección Territorial de Castelló Cajamar i la regidora 
d'Agricultura Anna Fibla.
Alsina ha agraït a l'organització haver escollit Vinaròs per 
a celebrar aquesta jornada tan important per a defensar 
els interessos dels llauradors a través d'una Política 
Agrària Comú (PAC) més justa i equitativa. En aquest 
sentit, assenyalava que "l'agricultura és un sector molt 
important al nostre territori, on moltes famílies depenen 
de forma directa i des del Govern Municipal es farà tot el 

possible per defensar el camp".
Per la seua banda, la consellera Mollà declarava "que cal 
una PAC més mediterrània i valenciana perquè l'actual 
no ens representa" i advocava per un Pacte Verd Europeu 
que compense l'agricultura i ramaderia. Segons afegia 
des de la Conselleria es constituirà una mesa tècnica, 
amb representants del sector, per a traslladar al Ministeri 
la posició de la Generalitat en relació a la nova PAC.
Durant la jornada també s'han defensat uns preus més 
justos per als llauradors i ramaders, a més d'una millor 
distribució de les ajudes, una reacció eficaç davant de la 
crisi de preus i sobretot millorar la cadena agroalimentària 
perquè el productor puga obtenir una millor remuneració. 
En total van participar més de 150 persones i van coincidir 
que cal influenciar a Europa per aconseguir una PAC més 
valenciana, que prioritze als professionals.

L'Ajuntament activa el servei de cita prèvia per a l'OIAC
La gestió es pot realitzar de forma senzilla i ràpida, a través de l'espai web municipal, per aconseguir una hora concreta 
per a fer els tràmits amb l'administració

Vinaròs acull una Jornada Tècnica Agroalimentària sobre la PAC
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X.Flores
Els regidors d'Interès Turístic, Marc Albella i 
de Governació, Fernando Juan, acompanyats 
del president de la COC, Jordi Català, van 
realitzar dimecres un balanç positiu del 
desenvolupament del Carnaval de Vinaròs 2020. 
Albella es va centrar en les dades turístiques i 
d'impacte mediàtic de la festa, destacant que són 
“positius però molt millorables, ja que considerem 
que la festa té molt potencial”. El primer cap de 
setmana (14 al 16 de febrer) l'ocupació hotelera 
va ser del 93,34% i el segon cap de setmana, el de 
les desfilades, del 95,15%. En la Tourist Info s'han 
rebut aquests dies 2537 visites, un 40% més que 
al 2019, quan van haver-hi 1513. D'elles destaquen 
que 2021 van ser de procedència nacional i 516 
estrangers. Per comunitats, van visitar l'oficina 
turística 422 ciutadans catalans, 363 valencians i 
294 aragonesos, i quant a altres països els francesos 
van ser els que més van acudir amb 254 visites, 
seguits dels alemanys amb 85 i els anglesos amb 51. 
Quant al públic que va acudir a les desfilades va 
destacar que el dissabte van venir 30 autobusos 
procedents en la seva majoria de Catalunya i la 
Comunitat Valenciana. Les activitats turístiques 
organitzades, com les visites turístiques al 
centre històric, van esgotar les localitats.  
Per part seva, Fernando Juan va detallar les 
estadístiques d'incidències, destacant que “a 
nivell global fins i tot amb la gran afluència de 
gent en els actes destacats, els incidents no han 
estat significatius i el balanç és positiu”. Així, va 
explicar que la Policia Local ha augmentat els torns 
enguany respecte a l'anterior edició de la festa i va 
realitzar aquests dies un total de 277 serveis (261 
en 2019), dels quals 10 van ser per molèsties veïnals 
per sorolls o “botelló”, 11 de trucades al 112, altres 
8 per alteracions de l'ordre públic i 27 denúncies 
(que s'han incrementat significativament respecte 
a les 7 de 2019 a causa de la major presència 
d'agents respecte l'any anterior), de les quals 
12 van ser per tinença i consum de drogues.  
Quant a assistències mèdiques (159 en total) la nit 
del pijama va ser la que més gent (43 persones, 2 
de les quals traslladades a un centre hospitalari) va 
haver d'atendre's, seguit de les 34 del dissabte, les 
28 del divendres de nit boja i les 15 del dia de la 
gala de reines. De totes elles, 113 persones en la 
franja d'edat entre els 18 i els 28 anys van haver de 

ser ateses i 11 d'elles van necessitar ser traslladades 
a l'hospital (17 en 2019). 
Objectiu: Desfilades més àgils
Per part seva, el president de la COC, Jordi Català, 
va fer un balanç en general positiu de l'organització 
del Carnaval 2020, recordant que la seva junta va 
entrar al setembre i que van haver de preparar-
lo amb tan sols tres mesos. “La nostra idea era fer 
un carnaval el més digne possible, i no pensàvem 
que tot sortiria tan bé com va sortir”, va indicar.  
Va destacar el bon espectacle ofert en la gala de 
reines, que va començar i va acabar molt puntual i 
la gran assistència de públic a l'esdeveniment. 
Així i tot, va reconèixer que hi ha aspectes 
millorables, especialment quant a les desfilades. 
“No estem contents amb les desfilades que 
s'han fet. Volem que siguin més àgils i més 
entretingudes per a la gent que ve a veure'ns. 
Hem de compaginar que disfrute el comparser 
i també el públic”, va indicar. En aquest sentit, va 
dir que “tenim molt a fer durant aquest any per a 
modificar o intentar solucionar aquest recorregut”. 
Català va assenyalar que en les desfilades 
participen gairebé 5.000 comparsers i 60 carrosses 
i que per això “no es pot fer en només dues hores 
i mitja, però sí que podem fer que si dura tres 
hores i mitja no hi hagi aturades. Això faria que el 

comparser disfrute i la gent que veu l'espectacle 
vegi continu moviment, i això és precisament el 
que hem de millorar”. 
Respecte a les aturades, Català va dir que en part 
són deguts a l'embut que ocasiona l'estret carrer 
Socors, sumat a la elevada presència de televisions 
i premsa.
Respecte a si s'intentarà controlar en un futur el 
consum d'alcohol per part dels comparsers durant 
les desfilades, com passa en altres carnavals, Català 
va dir que “no ens agrada la paraula prohibir, però si 
que recomanarem o obrirem el debat intern entre 
els socis per a veure si en determinats trams es pot 
limitar”. En aquest sentit, Albella va indicar que “crec 
que cal anar a poc a poc fitant un espectacle que 
veu molta gent i que és potser el més exportable 
turísticament, cal fer-ho atractiu. En el tema de les 
desfilades cal fer un plantejament general, però 
ara mateix no tinc la solució. Hi ha moltes variables 
que cal valorar i moltes qüestions a millorar en les 
desfilades, especialment en la del dissabte, que 
és quan més visitants hi ha. Cal aconseguir que el 
comparser disfrute i el públic també, sempre amb 
un temps de durada prudencial”.
Finalment, i quant al balanç econòmic, Català va 
dir que es farà en les pròximes setmanes però va 
avançar que hi haurà romanent. 

La Policia Local va realitzar 277 serveis durant el Carnaval
L'ocupació hotelera va ser del 94% en els caps de setmana de més afluència
El president de la COC assegura que el seu objectiu és millorar l'agilitat de les desfilades l'any vinent
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X.Flores
Les cinc regidores de l'equip de govern de Vinaròs, Berta Domènech, 
Begoña López, Anna Fibla, Carmen Morellà i María Cano, van presentar 
dimarts conjuntament el programa d'actes commemoratius del Dia 
Internacional de la Dona, que han preparat des de les seves diferents 
àrees i que es perllongaran durant tres mesos amb l'objectiu de 
conscienciar, prevenir i visibilitzar la situació de la dona a la nostra societat.  
La regidora de Política Social, Berta Domènech, va considerar que la situació 
actual “ha evolucionat favorablement perquè cada vegada es pren més 
consciència de la situació desigual que viu la dona, i un clar exemple és la 
violència de gènere, que ha transcendit de l'àmbit privat al públic i es considera 
ja un greu problema social”. Per a Domènech “no obstant això no ens hem 
d'enganyar, perquè les dones continuem sent menyspreades, se'ns resta 
credibilitat i autoritat mentre cosifiquen el nostre cos i es consoliden pautes 
culturals que reprodueixen i transmeten comportaments discriminatoris i 
sexistes, la qual cosa vol dir que continuem sent assetjades, ens continuem 
ocupant dels treballs de cures i de la casa o seguim en desigualtat salarial”.  
És per això, segons la regidora de l’àrea social, que “com a equip de govern 
potenciem la igualtat entre les persones i treballem per a reduir les 
desigualtats”.
Les activitats s'inicien al març amb uns tallers sobre igualtat impartits en 
els diferents centres educatius impartits per la psicòloga Sandra Herreros. 
Un altre dels actes programats és un taller d'elaboració de pancartes 
per la lluita feminista el dilluns 2 de març, per part d’una associació 
local. El 4 de març tindrà lloc una conferència amb la qual es coneixeran 
les aportacions de les dones al llarg de la història a nivell mundial i 
local. També aquest dia a les 11 hores es procedirà a un repartiment 
de llaços elaborats pels integrants del Club de la Vida de Vinaròs. El 6 
de març al Casal Jove es realitzarà una activitat al carrer que porta per 
títol “Assenyalem les conductes masclistes en la joventut de Vinaròs”.  
El 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, s'ha convocat una 
concentració, lectura de manifest i un concert a la porta de l'Ajuntament.  
Els actes continuen més enllà, i a l'abril es realitzarà l'exposició “No em toquis 
el Whatsapp” organitzada per la Regidoria de Joventut per a denunciar la 
violència i reivindicar el respecte i la llibertat. El 24 d'abril hi haurà també una 
conferència en el Vinalab anomenada “Micromasclismes i macromasclismes 
que permeten la violència de gènere”, a càrrec de l'educadora social Marina 
Marroquí, autora de “Això no és amor. 30 reptes per a treballar la igualtat”. I al 
mes de maig es realitzarà durant diversos dies un taller de defensa personal.  
Per part de la regidoria d'Educació, Begoña López, va explicar que també 
hi haurà monòlegs basats en dones que han canviat la història, a càrrec 
de l'Aula de Teatre. El dia serà el 5 de març a la Fundació Caixa Vinaròs i  
les entrades ja es poden aconseguir a la planta baixa de l'Ajuntament. 
També l'Escola per a Adults projectarà la pel·lícula “Figures ocultes”. 
La regidora d'Obres i Serveis, Carmen Morellà, va explicar que una 
altra de les iniciatives que es duran a terme per part de l'Ajuntament 
és una encesa violeta en edificis singulars com l'Ajuntament, el 
campanar i els dos ponts sobre el riu Cervol del 6 al 8 de març.  
Per part seva, la regidora de Cultura, Anna Fibla, va destacar que 
se celebraran dues obres de teatre, una l'1 de març, que porta per 
títol “Tórtola”, premi dels arts escèniques valencianes, i una altra el 
26 d'abril titulada “Elisa i Marcela”, drama que explica les vicissituds 
d'aquestes dues dones gallegues que es van casar l’any 1901. 
Finalment, la regidora d'Hisenda i Ocupació, María Cano, va animar a la 
participació de tots els actes i especialment en la manifestació del 8 de 
Març.

Vinaròs impulsa tres mesos d'activitats 
per a commemorar el Dia Internacional de la Dona

Ponts i edificis públics realitzaran una encesa violeta del 6 al 8 de març 
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ACTUALITAT

Redacció

L'alcalde Guillem Alsina i la regidora d'Obres 
i Serveis, Carmen Morella, van participar 
en la reunió que es va fer a Castelló amb 
el secretari autonòmic de Seguretat i 
Emergències, José Maria Ángel, per parlar 
de la protecció de la costa arran dels danys 
ocasionats pel temporal de la borrasca Glòria. 
Cal destacar que a la trobada van assistir una 
quinzena d'alcaldes que van mostrar la seua 
preocupació per la falta d'infraestructures 
que ajuden a preservar el litoral.
Durant la reunió l'alcalde Alsina va insistir en 
la necessitat de "posar en marxa actuacions 
integrals i estructurals per a protegir la 
costa, en comptes de realitzar intervencions 
puntuals cada cop que un temporal genera 
destrosses, que a la llarga suposen grans 
inversions econòmiques sense aconseguir 
resultats òptims". En aquest sentit, insistia 

que cal la unió de tots els alcaldes per anar 
tots a una per tal que arriben projectes que 
siguen definitius per a la costa de Castelló.
Per la seua banda, Ángel comentava que 
per optar a les ajudes que posarà en marxa 
la Generalitat, per reparar els danys del 
temporal, els ajuntaments hauran d'aportar 
una memòria valorada amb l'estimació 
dels danys, que passarà a ser valorada per 
l'Oficina Única de Postemergència que serà 
l'encarregada de distribuir les ajudes en 
funció dels requeriments de cada consistori.
A la trobada també va assistir el secretari de la 
Subdelegació del Govern a Castelló, Gabriel 
Estevan, segons destacava la inversió de 4,1 
milions d'euros que farà Costes a la província 
no serà l'única, sinó que també s'espera afegir 
la que en breu realitzarà el Govern Central 
perquè els municipis puguen reparar tots els 
danys el més prompte possible.

X.Flores
La restauració de les arquitectures fingides de la 
façana de l'església Arxiprestal de Vinaròs sembla 
destinada a convertir-se en un serial. Des que l’any 
2013 aquestes pintures fossin restaurades per la 
Llum de les Imatges convertint-se immediatament 
en un gran atractiu patrimonial i turístic per a la 
ciutat, la seva gradual deterioració en pocs anys 
ha estat tal que ja ni s'intueixen les pintures en els 
murs de l'edifici eclesiàstic. Des que va sorgir el 
problema, a causa de l'aparició de fongs i humitats, 
han hagut moltes declaracions d'intencions per 
a la seva nova restauració, però avui dia, no hi 
ha cap acord entre les diferents administracions 
o el propietari, que és el Bisbat de Tortosa.  
L'Associació Cultural Amics de Vinaròs, entitat 
que vetlla pel patrimoni vinarossenc, va sol·licitar 
recentment mitjançant una instància a la 
Conselleria de Cultura que invertís en aquesta 
restauració, explicant en la seva exposició de 
motius que “el nostre Estatut d’Autonomia 
considera que el patrimoni és una dels principals 
senyals d'identitat del poble valencià que, i encara 
més especialment els Béns d'Interès Cultural (BIC) 

han de ser protegits per a evitar la seva destrucció, 
com és el cas de l'església Arxiprestal”. És per 
això que sol·licitava l'associació a l'administració 
autonòmica “que arbitri les mesures necessàries 
amb la màxima urgència per a evitar en imminent 
perjudici irreparable del nostre patrimoni”.  
La resposta de la Direcció territorial de Castelló 
a l'associació ha estat breu, informant que han 
traslladat la petició de rehabilitació al Bisbat de 
Tortosa com a propietari. “Aquesta Unitat de 
Patrimoni Històric Artístic ha traslladat la seva 
petició de restauració de les pintures murals dels 
murs de l'església Arxiprestal al propietari del 
BIC, que és el Bisbat de Tortosa, a la qual hem 
acompanyat un informe tècnic”, assenyalen en 
la seva resposta a Amics de Vinaròs. I afegeixen 
que també han comunicat al Bisbat de Tortosa “la 
deterioració de les façanes d'aquesta església a 
causa de la falta de manteniment”. També s'apunta 
que s'ha traslladat l'expedient a la Direcció 
General de Patrimoni “perquè en sigui sabedora”. 
El Bisbat de Tortosa ja va intentar en 2018 incloure 
la seva restauració optant a una subvenció 

de la Generalitat per a la conservació de béns 
immobles en la qual el 80% de les actuacions 
necessàries per a la restauració d'aquestes 
pintures serien sufragades amb diners públics 
(60.000 euros els aportava la Generalitat, 
11.000 l'Ajuntament i altres 11.000 l'església).  
No obstant això, la subvenció no va ser concedida 
perquè el Bisbat “va renunciar” pel fet que l'església 
s'havia presentat amb el mateix CIF a aquesta 
mateixa subvenció optant a altres dues actuacions, 
una amb un projecte per a restaurar l'església de 
Sant Josep d'El Forcall i una altra per a rehabilitar la 
coberta de l'església de Cinctorres. Al no poder optar 
a les tres subvencions amb el mateix CIF, el bisbat 
va triar la restauració de l'església de Cinctorres i 
va renunciar als projectes d’El Forcall i Vinaròs.  
La intervenció per a recuperar aquestes 
arquitectures fingides suposava, segons el 
projecte presentat, un cost de 81.600 euros. El 
projecte incloïa el tractament amb fungicides i 
antiherbicides per a destruir i prevenir la proliferació 
de vegetació i la neteja amb aigua nebulitzada en 
la superfície, entre altres actuacions.

Els alcaldes demanen actuacions integrals per a protegir la costa
Les reivindicacions se centren sobretot en intervencions que siguen més sòlides i resistents per garantir la preservació del litoral, en comptes de continuar amb 
actuacions puntuals cada cop que hi ha un temporal

La Conselleria demana al Bisbat de Tortosa que restaure 
les arquitectures fingides de l'Arxiprestal
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El dia  6 de febrer  va sortir    la subvenció ECOVUJ 
de Labora  per a la contractació en pràctiques de 
col·lectius vulnerables. Per això la prospectora d' 
Itineraris de Serveis Socials, projecte que treballe 
per a millorar l'ocupabilitat d'aquest col·lectiu, s'ha 
reunit amb el prospector de la oficina comarcal de 
Labora de Vinaròs per a col·laborar en la difusió 

d'aquest tipus d'ajuda. Poden sol·licitar-la les 
empreses que contracten en pràctiques a jornada 
completa per un mínim de 12 mesos, a persones 
en situació o risc d'exclusió social acreditades 
per   Serveis Socials, persones desocupades de 
llarga durada, persones majors de 50 anys i 
persones amb diversitat funcional.

Més informació :  http://www.labora.gva.es/es/
empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-
foment-de-l-ocupacio
El projecte Itineraris és una actuació cofinançada 
per la Unió Europea a través del Programa Operatiu 
del Fondo Social Europeu (FSE) de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020

El portavoz popular en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, Juan Amat, ha anunciado 
que “el Partido Popular ha presentado 
una moción en la que instamos a 
solicitar al gobierno de España un plan 
integral de protección de la costa de 
Vinaròs”.
Amat ha señalado que “el PP de Vinaròs 
no se va a contagiar de la pasividad 
del PSOE y del Sr. Alsina. Es absurdo 
lamentarnos cada año de los destrozos 
que nos ocasionan los temporales, a 
la vez que no se adoptan las medidas 
necesarias para minimizar los daños de 

futuros temporales porque mientras 
otros municipios se mueven y se 
posicionan frente al Ministerio, Vinaròs 
sigue instalado en un conformismo que 
nos condena a la irrelevancia”.
 “Presentamos esta moción reclamando 
se nos dé, por lo menos, lo mismo que se 
anuncia para otros. Si hay 1,9 millones 
de euros para hacer 3 espigones en 
Benicarló que nos explique el Sr. Alsina 
y el PSPV-PSOE de Vinaròs como es que 
no hay ni un euro para proteger la costa 
de nuestra ciudad”, señaló Amat.

La prospectora d'Itineraris Vinaròs es reuneix amb el prospector de Labora

El PP presenta una moción para exigir al gobierno central 
“un plan integral de protección de la costa de Vinaròs”
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“Recomanem adherir-se al SICTED per ampliar coneixements 
i desenvolupar noves expectatives de treball”

Viajes Maestrazgo
964 45 53 00
viajesmaestrazgo@yahoo.es

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  fins al 13 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 Mª Elena 
Beser, de Viajes Maestrazgo.

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

Quin és el procediment a grans trets que heu passat per tal d'estar 
distingits?
Primerament ens vàrem apuntar gràcies a la informació rebuda a través de la 
Regidoria de Turisme, ja que som un municipi SICTED. Vàrem realitzar un curs 
durant dos anys superant les avaluacions i obtenint la distinció SICTED.

Quins avantatges creus que suposa tant per a l’empresa com per al 
turista o clientela el fet de estar distingits?
Per a la empresa suposa tindre uns estàndards de procediments, garantint 
la qualitat dels serveis. Per als clients, és un distintiu a nivell nacional que els 
garanteix la qualitat del servei.

De tot el que us ha aportat el projecte SICTED en quant a canvis i millores 
com a empresa, què destacaries?
SICTED ens ha fet reflexionar, perquè bàsicament són procediments que ja 
fèiem, però que no els teníem redactats i pautats per escrit i això implica estar 

al corrent en quant a normatives, i directrius a seguir per obtenir el màxim 
rendiment i qualitat dels productes i serveis que oferim.

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?
És tota una novetat per ambdues parts, esperem seguir aprenent i col·laborant 
per a millorar.

Sou en este moment només set establiments els que a Vinaròs heu 
obtingut el distintiu Recomanaries als propietaris d’altres establiments 
i/o empreses a adherir-se?
Per suposat, si teniu ganes d'ampliar coneixements i desenvolupar noves 
expectatives de treball, reflexionar sobre allò que fas i perquè ho fas, sempre 
és bo per aconseguir un més alt rendiment. En resum, per donar un servei de 
qualitat.
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Salvador Quinzá Macip
Con la celebración el pasado miércoles día 26 de 
febrero de la celebración de la festividad ya en 
“tiempos fuertes” de la Cuaresma, en el mismo 
momento que el sacerdote nos imponía la ceniza, 
comenzaba este tiempo de la Cuaresma para 
los cristianos. Su duración es de unos 40 días y 
finalizará el día 9 de abril, momentos antes de 
celebrar los oficios del “Jueves Santo”.
Es un signo muy sencillo que consiste en poner 
un poquito de ceniza sobre la cabeza, o bien en 
la frente de los fieles mientras el sacerdote repite 
unas palabras de la Escritura:  ”Recuerda que eres 
polvo y en polvo te convertirás” (Génesis 3, 19). Hoy 
en día se utilizan más las palabras: “Conviértete y 
cree en el Evangelio” (Marcos 1, 15). Estas cenizas se 
suelen obtener de quemar los ramos de laurel o de 
las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del 
año anterior. Este signo viene ya de antiguo, tiene 
una tradición de más de mil años de antigüedad.
De aquí, que echarse ceniza por encima fuese en 
la antigüedad un signo de luto por un ser querido 
y que se convirtiera en una costumbre muy 
difundida, sobre todo, por el área mediterránea. 
En la Grecia de Homero, por ejemplo.
Para el cristiano, por lo tanto, la ceniza es símbolo 
de fragilidad de su condición mortal (“recuerda 
que eres polvo”),  pero también de la conversión 
necesaria para acoger de una forma gratuita la 
salvación de Dios (“convertíos y creed en la buena 
noticia”)
Al celebrar el Miércoles de Ceniza, podemos hacer 
un alto en nuestra vida cotidiana, para tomar 
conciencia de que la vida es efímera y la conversión 

necesaria.
La Cuaresma es, entre otras cosas, una llamada 
a recordar quiénes somos, de dónde venimos y 
por qué. Es una llamada a la renovación interior y 
personal y a vivir en plenitud. Es también tiempo 
de recogimiento espiritual para orar y examinar 
lo que acontece en lo más profundo de nuestro 
corazón, y ver dónde fallamos. Es tiempo de 
prepararnos para la Pascua o Resurrección de 
Jesucristo, pero eso sí, no nos dejemos su pasión 
y muerte anterior a la Pascua, que recordamos año 
tras año en este tiempo cuaresmal.
¡Que paséis, pasemos todos una buena y santa 
Cuaresma!

Mis colaboraciones en la Semana Santa de 
Vinaròs 2020
Durante estas semanas de  tiempo de Cuaresma 
y Semana Santa, he pensado ir presentando una 
a una las 15 cofradías de que consta nuestra 
Semana Santa de Vinaròs. El objetivo es buscar en 
las imágenes de cada paso, su relación o no con 
los textos bíblicos de los evangelios del “Nuevo 
Testamento” de nuestra biblia católica, en los 
textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparte de 
ello les tendré debidamente informados de todos 
los actos programados en esta próxima Semana 
Santa 2020.

El Departament de Tecnologia de l’IES José 
Vilaplana va organitzar, el 13 de febrer, una visita 
a la central nuclear d’Ascó i el parc eòlic de les 
Collades, al Perelló. 
Un grup d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat  
van poder veure de prop el funcionament 

d’aquests dos models tan diferents de produir 
energia elèctrica. A partir de l’observació directa i 
de les explicacions pertinents, van poder fer-se una 
idea dels avantatges i els inconvenients de cada un 
d’ells i resoldre els dubtes que inicialment tenien: 
residus que es poden generar, efectes sobre la vida 

del planeta, cost de l’electricitat que es produeix, 
impacte paisatgístic, riscos per a la salut...
Una visita ben  profitosa ja que, a més d’ampliar 
informació sobre aquest tema, els ajudarà a formar 
el seu criteri per tal de tindre clar quin model de 
desenvolupament volem per al futur.

Llegó la Cuaresma

Centrals nuclears i parcs eòlics
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Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors

Las holandesas, Corrie y Stella, recorriendo la comarca con Amadeo de guía

La Asociación de Amas 
de Casa pondrá a la 
venta para el  día 4 de 
abril Lotería Nacional 
extra de la Cruz Roja, 
para conocimiento de 
todas sus asociadas

Cope Castellón y Cope Vinaròs, fiel a su compromiso con el carnaval de esta ciudad, vuelve a lanzar en las ondas provinciales el entusiasmo; la 
alegría y la fiesta en todo su esplendor. El programa especial de carnaval ha contado con la presencia del concejal de Fiestas, Marc Albella, así 
como del presidente de la COC, Jordi Catalá; la directora del hotel RH, María Esbec; los diseñadores de la comparsa Pensat y fet, Mariló y Oscar, el 
responsable de la impresión del Diariet, Pablo Castell, y las reinas Nerea Vericat y María Rosa Alonso.
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San Valentín y Carnaval 
en el Hogar San Sebastián

Fotos Aparicio

En celebración del 14 de febrero, la Residencia San Sebastián realizó el concurso de “Cartas de Amor” entre sus residentes y familiares. 
La entrega de premios fue en el Gran Baile del Día del Amor, donde compartieron las canciones de Antonio Machin, interpretadas por Pedro Martinez y bailaron 
junto a familiares, amigos y trabajadores. El día 19, volvieron a disfrutar de un baile de disfraces con motivo del Carnaval de Vinaròs."
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Dimarts el carnaval de Vinaròs va dedicar el dia als majors, amb la festa de la tercera edat. A partir de les 19 hores a l’envelat del carnaval va iniciar-se l’acte 
on va actuar un duet musical i membres de la COC i reines i reis van repartir cocs i cava als assistents. Durant l’acte, l’alcalde, Guillem Alsina, la regidora de 
Política Social, Berta Domènech i el president de la COC, Jordi Català van imposar les bandes a les reines de la tercera edat d’enguany, Paquita Padial Mata en 
representació del centre López Dóriga i Mari Carmen Coma Fornós del Centre Municipal de la Tercera Edat.

La Festa de la Tercera Edat
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Un total de 15 comparses van participar en la novena edición del Karaoke Intercomparses, 
mostrant els seus dots interpretatius o realitzant la seva particular paròdia de famosos. Des 
d'una ‘xirigota’ amb música en directe, cançons amb versions valencianes dels Rolling Stones 
i unes altres típiques de carnaval, com a “País tropical” i “Arere” de Ivete Sangalo o versions de 
sèries de moda com el “Bella Ciao”, cançó popular italiana que va ser adoptada com un himne 
de la resistència antifeixista i recuperada en la sèrie “La Casa de Papel”. Tampoc van faltar 
clàssics com Alaska o la cantant del moment, Rosalía, amb una versió del seu èxit “Con altura”.
La comparsa que va obtenir el primer premi va ser la No en Volem Cap, en segon lloc va 
quedar Marxeta 87 i el tercer premi va ser per a Tot dins d’un got.

Karaoke 
Intercomparses
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La regidora d’Educació Begoña López i el regidor de Transició Ecològica Hugo Romero van inaugurar la exposiciónde 
dibuixos del carnaval al mercat municipal en el que han participat els centres educatius de la localitat. El guanyador 
va ser Javi Bolumar Ortí, de 12 anys.

Concurs de dibuixos 
del carnaval
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La Batalla del Confeti

En la divertida carrera de carnaval organitzada pel Repte 10K van participar vora les 70 persones

Carrera de disfresses
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La Nit del Pijama
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El Carnaval també es va viure als col·legis

La regidoria d’Interès Turístic i Promoció de la Ciutat va organitzar per al cap de setmana de les desfilades tallers i 
manualitats amb temàtica del carnaval per al públic infantil en horari de matí

Activitats infantils
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Els comerciants es disfressen

Els funcionaris de l'Ajuntament de Vinaròs 
van sorprendre dijous 20 de febrer en 
plena jornada laboral amb les seves 
disfresses de temàtica de cinema, en clara 
referència a la notícia que en la localitat es 
construiran pròximament uns multicines. 
No va faltar la catifa vermella ni el photocall 
i tampoc cap detall en la seua performance 
que van realitzar al migdia cap detall: les 
taquilles, les crispetes i fins a les estatuetes 
dels Oscar, que eren llagostins de Vinaròs.

Els treballadors de l’Ajuntament, de cinema
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Desfilada infantil
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Desfilada infantil
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La Nit Boja
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C/Major 3, Vinaròs tlf. 964 45 00 02  

CIERRE POR JUBILACIÓN

GRANDES DESCUENTOS
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Les desfilades del carnaval 2020 es van 
completar els dies 22 i 23 de febrer davant 
milers d'espectadors de molt diverses 
procedències que es van congregar al llarg de 
tot el seu recorregut. El de dissabte va ser el 
moment àlgid d'un carnaval  que va demostrar 
perquè és una festa declarada d'Interès Turístic 
Autonòmic.
La primera gran desfilada va ser el lluïment dels 
més de 4.000 integrants de les 30 comparses del 
carnaval i de les seves respectives reines i reis, 
que ja van revelar dissabte passat les fantasies 
dels seus vestits en l'imponent escenari de 
la gala en el seu honor que representava el 
Palau Ducal de Venècia davant més de 7.000 
espectadors que van acudir a l'esdeveniment. 
L’inici va ser a les 18 hores i va discórrer en 
circuit tancat pels carrers Av. País Valencià, 
Arxipreste Bono, Plaza Primer de Maig, Santa 
Magdalena, Socors, Plaza Jovellar, Pilar, Soro, 
Avda Pablo Ruiz Picasso i els carrers Sant 
Alberto i San Francisco. 
En l'avinguda País Valencià, on se situaven les 
graderies per al públic i la gran recta a manera 
de sambòdrom amb il·luminació especial, va 
ser on es va concentrar la major part del públic 
visitant. Allí es van disposar diverses graderies 
per a presenciar l'espectacle de la forma més 
còmoda possible, i va ser on les comparses 
més es van acurar a realitzar les seves 
plàstiques coreografies creades per a l'ocasió, 
encara que no van deixar de fer-ho en tot el 
recorregut. Cinc eren les comparses que en 
aquesta edició complien anys i ho van celebrar 
en aquesta desfilada de manera especial. Així, 
les comparses ‘Arramba i clava’ (170 socis), “Els 
Povals” (115 socis), “Pensat i fet” (180 socis) i 
‘Penya Barça’ (195 socis) van celebrar 35 anys 

des de la seva fundació en 1985. La comparsa 
Locura, per part seva, complia 15 anys, ja que 
es va formar l'any 2005. Compta actualment 
amb un total de 150 socis. 
El públic va gaudir contemplant l'espectacle 
i fins i tot alguns es van atrevir a ballar 
improvisadament amb alguns comparsers que 
els van treure a la “pista” per a viure el moment 
o immortalitzaven el moment amb “selfies” 
amb els protagonistes. Van desfilar també unes 
60 carrosses, la meitat d'elles elegantment 
adornades per a acollir a les reines, que van 
ser de nou autèntiques estrelles, lluint algunes 
uns vistosos complements decoratius sense 
parar de ballar en cap moment i saludar al 
públic des de l'altura. Van presenciar la primera 
gran desfilada, que va durar més de 4 hores al 
haver-hi vàries aturades, diverses autoritats 
locals, provincials i autonòmiques. 
Diumenge es va viure la segona gran desfilada, 
també a partir de les 18 hores i pel mateix 
recorregut en circuit tancat per diferents 
carrers cèntrics. 
Un gran dispositiu de seguretat i sanitari, 
a més dels esforços de l'organització de la 
COC, que dirigeix Jordi Català, va vetllar en 
tot moment perquè aquesta primera gran 
desfilada discorregués amb normalitat. 
La regidoria d'Interès turístic i Promoció de la 
Ciutat va organitzar activitats pensades per al 
públic familiar que visitava la capital del Baix 
Maestrat aquest cap de setmana. Per a tenir 
tota la informació sobre aquestes desfilades i 
tot el referent a Vinaròs, molta gent va optar 
per descarregar l'aplicació mòbil “Carnaval de 
Vinaròs” en els seus telèfons intel·ligents, ja 
que allí tenia tota la informació necessària.

Les desfilades
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La Morterada

Uiaaa...!
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Marxeta 87

Pensat i Fet
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Tomba i Tomba

Cherokys

C/ Sant Francesc, 62 - VINARÒS - Tel. 964 82 60 70
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Ara Sí Que Sí

Fot-Li Canya
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El Pilà

Tot a Orri

Transformació de vehicles
vivenda a mida i accesoris camper.

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

No En Volem Cap

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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Esmuvi

Penya Barça
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Pan y Toros

On anem La Liem
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Va Que Xuta

La Colla

DISEÑO WEB
DISEÑO WEB A LA CARTA

Diseño gráfico exclusivo de la página Web totalmente personalizada adaptada a las 
necesidades de su empresa. Funcionalidades específicas y programación a medida 
optimizada para los navegadores.

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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Els Povals

Ja Hi Som

Major, 36 - Tel. 964 45 34 98 - Vinaròs

Gràcies per confiar en nosaltres,
gràcies pel vostre esforç,
gràcies  per aquesta festa,
gràcies a tots ...!
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Els Dormilons

Ni Fu Ni Fa
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Samba Pa Mi

Penya València

¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !

GASOLINERAS TORRES
CTRA. N-340

AVDA. CASTELLÓN, 30
VINARÒS

PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

24h.

¡Felicidades

comparsas!
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I Sense Un Duro

Locura
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Arramba i Clava

Depressa I Corrents
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Xe Quin Poc Suc

Tot dins d'un got

PL. CONSTITUCIÓ, 4 VINARÒS - 964 45 44 12                www.adeidiomes.com
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"Venècia", la  reina Carnestoltes,  va 
desaparèixer di l luns envolta en f lames 
a la  platja del  For t í ,  l loc des d'on va 
arr ibar,  després de real itzar-se el 
judici  i  enterrament de la  sardina, 
el  punt i  f inal  a  un Carnaval  2020 
que ha destacat per l 'excel · lent 

meterología i  la  intensa par t icipació.  
A les 19 hores es va iniciar  l 'acte del 
judici, enterrament i crema de “Venècia”, en una 
escenificació que en aquesta edició va recaure en 
la Companyia Visitants de Vila-real, Puro Teatro Arts 
Escèniques i l'Aula Municipal de Teatre de Vinaròs 
i la Regidoria de Cultura i Desenvolupament 

Local de l'Ajuntament de Vinaròs. 
Les 30 reines i reis de les comparses, i les 
27 reines i reis infantils, vestides i vestits de 
rigorós dol, van donar d'aquesta manera el 
seu últim adéu a “Venècia” entre llàgrimes.  
El final de la Carnestoltes dóna pas així al temps de 
Quaresma.

L’enterro de la sardina
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L’enterro de la sardina

Asesoría
de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com

C./ Molino, 6. Entr. Nº2. 
ED. MOLINO
T.   964 828 756
       607 851 856
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.comAsesoría

de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com

¡ Nos hemos trasladado ! 
Ven a visitarnos a nuestro nuevo centro

dieta
personalizada 
en pérdida y 

ganancia 
de peso

nutrición 
deportivaalergias

e 
intolerancias 
alimentarias

veganismo /
vegetarianismo 

trastornos 
de conducta 
alimentaria

cursos y 
talleres
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CULTURA

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ERB !LI
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades

LI

Pareix una cosa totalment lògica, 
els pans es fan als forns de pa. Però 
per dissort molts de pans avui 
en dia ja  es fan de manera 
industr ial ,  actualment a 
qualsevol  Super o inclús a 
qualsevol  gasol inera pots 

trobar pa.  Abans,  i  quan dic abans em 
remunto potser a 10 o   12 anys,  només el 
podies trobar als  supermercats en la  seva 
var ietat     “pa de motl lo”.
Sempre s’ha dit  que el  pa,(  potser que 
no el coneixem com és ara, ja que els nostres 
avantpassats, a part de blat,   també el solien fer 
de bellotes o bé barrejat) es remunta al neolític 
quan l’esser humà comença a domesticar 
l’agricultura i amb ell el blat, el qual es converteix 

en un del pilars de la nostra alimentació reforçada i 
complementada  amb la caça i la recol·lecció. 
A partir d’aquell moment el pa esdevé un pilar tan 
gran de la nostra alimentació que es pensava 
que qualsevol ofensa, per insignificant que 
sigue, que fessis al pa podia   ocasionar fortes 
desgràcies i malediccions al seu consumidor i 
no a ell sol , sinó a tota la tribu. Cal recordar 
moltes costums que han perdurat fins als 
nostres dies, com besar el pa si et cau a terra, 
dignificar-lo fins a convertir-lo en objecte de 
culte etc...
Però ara diversos estudis d’arqueologia han 
descobert al jaciment de Shubayga a Jordània 
un pa carbonitzat de fa 14.500 anys que 
segons sembla va ser elaborat per una societat 
de caçadors recol·lectors, que van moldre cereals 

silvestres obtenint així un producte paregut al 
blat. Sense sortir del nostre Llevant, el Pròxim 
Orient, segons tots els vestigis allí i només allí, va 
començar fa 11.500 anys la nostra agricultura   i 
amb ella el conreu del blat. I s’ha trobat pa de 
3.000 anys abans!!!. Fins ara es pensava que va ser 
la conreació del blat la que va acabar amb la vida 
nòmada, però com hem dit s’ha trobat pa molt 
abans que aquestes tribus es fessin sedentàries 
i abandonessin el nomadisme   (en   el nostre cas 
faria 14.500 anys) .    
Això vol dir, entre altres coses, que no va ser 
l’agricultura qui ens va dur al blat, sinó que va ser 
el blat qui ens va portar a l’agricultura.
Igual que ara, no forçosament és el nacionalisme 
qui ens duu a la democràcia sinó la democràcia qui 
ens porta al nacionalisme.

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Origen del pa

El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el proper dijous 26 de març a l’Auditori 

Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs una conferència a càrrec d’Àngels Collado. 

La conferència, titulada “La media naranja de pago. Historia de la prostitución femenina 

en la provincia de Castellón (1920-1960)” tracta sobre la història de la prostitució a la 

província de Castelló durant la primera meitat del segle XX.

Àngels Collado és Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València 

i Doctora en Història Contemporània per la Universitat Jaume I de Castelló, en la que 

va presentar la tesis doctoral que porta per nom el títol de la present conferència. Ha 

estat guardonada amb diversos premis en arts plàstiques i amb el 1er premi literari 

d’Investigació Històrica de les Dones a Castelló amb l’obra “Rescatadas del fondo del 

archivo” al 2012. Ha fet diverses publicacions relacionades amb les arts i la temàtica 

sobre la que versa la seua tesi doctoral. Té una interessant trajectòria artística, havent 

presentat la seua obra en exposicions tant individuals com col·lectives.
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CULTURA

Redacció
La regidora de Cultura, Anna Fibla, 
amb la tècnica Amparo Chaler, 
ha presentat la nova temporada 
de teatre que es farà a l'auditori 
municipal des del mes de març 
fins al maig. Des del departament 
s'ha apostat per sis obres de gran 
qualitat escènica, amb companyies 
reconegudes a tot l'Estat, per tal 
d'oferir uns espectacles únics i 
atractius per al públic.
Fibla ha destacat que "se segueix la 
dinàmica de la passada temporada, 
amb obres pensades per a fer 
reflexionar als espectadors, amb els 
problemes que ens podem trobar 
en el nostre dia a dia, traslladats fins 
a l'escenari on els actors seran els 
encarregats de donar vida a totes 
les situacions". En aquest sentit, 
afegia que es tracta de temàtiques 
tan diverses com el feminisme, el 
racisme o la política.
En relació a la qualitat de les obres 
la regidora Fibla ha destacat que 
gràcies a l'adhesió de Vinaròs a 
Circuit Valencià de Cultura aquestes 
representacions arribaran fins 
al municipi, una tasca que no es 
podria aconseguir sense el suport 
de la Generalitat. Segons afegia es 

tracta d'obres amb premis de gran 
prestigi per les seues interpretacions 
i posades en escena que es podran 
gaudir a la ciutat.
Pel que fa als horaris, Fibla ha 
assenyalat, que després de la bona 
acollida de la temporada passada 
i d'aconseguir penjar el cartell 
de complet en totes les sessions, 
les representacions es faran els 
diumenges a la tarde a l'auditori 
municipal i a més hi haurà un 
abonament especial per assistir 
a cinc obres. El preu individual és 
de 5€ per funció, mentre que amb 
el bo el preu és de 20€. Fibla ha 
assenyalat que l'obra Tórtola s'ha 
exclòs de l'abonament perquè està 
emmarcada dintre dels actes del Dia 
de la Dona que s'han preparat des de 
l'Ajuntament.
La programació començarà aquest 
diumenge amb Tórtola de l'Institut 
Valencià de la Joventut, un drama 
clàssic i musical que parla de la 
vida de l'artista valenciana Carmen 
Tórtola, una dona que va aconseguir 
trencar els esquemes de la societat 
gràcies a la seua valentia. La següent 
obra serà per al 22 de març amb 
Oyun de la companyia El Fedito, 
en aquest cas serà la representació 

del circ amb la manipulació dels 
objectes quotidians que de ben 
segur sorprendrà a grans i petits per 
la seua originalitat.
Per al 29 de març la programació 
continuarà amb Chucho de La 
Zafirina, una comèdia sobre l'amor 
i el desamor, amb la discussió d'una 
parella que exacerbarà el dramatisme 
fins al límit per buscar la rialla de 
l'espectador. El 19 d'abril serà el torn 
del comediant Xavi Castillo amb la 
funció La Bíblia contada per Xavi 
Castillo de Pot de Plom que oferirà 
un espectacle ple d'humor i de sàtira 
per parlar de l'actualitat política a 
través de les escriptures sagrades.
Elisa y Marcela de la companyia A 

PANADARíA arribarà el 26 d'abril, 
en aquest cas, la reconstrucció del 
primer matrimoni lèsbic a l'Estat 
espanyol al 1901. Una hilarant 
comèdia plena de canvis d'identitat, 
persecucions i manipulació 
d'informació per aconseguir fer el 
casament. Per últim AKA de Flyhard 
(Teatre Contemporani Català) tancarà 
el cicle, una obra que tractarà les 
relacions paternofilials, la identitat, 
el racisme i la injustícia dintre d'una 
família de classe mitjana.
Tota la programació de la nova 
temporada de teatre la poden 
consultar al web de l'Ajuntament 
i també als llibrets que trobaran a 
l'oficina de turisme.

Cultura presenta la nova temporada de teatre
La programació compta amb sis obres de gran qualitat per a fer reflexionar a 
l'espectador amb temes d'actualitat com el feminisme, la política o el racisme

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

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

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

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

          
 

      

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

TÓRTOLA 
 
Hora: 19.30 h 

Lloc: Auditori municipal de Vinaròs 

Companyia: Institut Valencià de Cultura 

Preu: 5 € 

Públic: Jove i adult 

Idioma: Castellà 

Duració: 100 minuts 

Temàtica: Drama clàssic i musical que parla de la vida de l’artista valenciana Carmen Tórtola 

Valencia 
SINOPSI: 

Carmen Tórtola Valencia (Triana 1882 / Barcelona 1955) era la musa del perfum, la «Maja 

de Myrurgia», la guapa, la viatgera antropòloga, la gran col·leccionista i la xamana mestissa, 

la Isadora Duncan que va revolucionar la dansa a principis del segle XX. Carmen va ser una 

dona irreverent i una polièdrica farsant. Una dona amb el valor de voler ser i fer contra tota 

regla, que tenia la necessitat de reinventar-se per poder sobreviure a l’estigma d’haver 

nascut dona. L’obra Tórtola és un drama musical que pretén rescatar de l’oblit l’artista. 

PREMIS: 

Premi de les Arts Escèniques Valencianes de l’Institut Valencià de Cultura a la Millor Direcció 

Escènica, al Millor Text i al Millor Vestuari. 
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Nuestra costa necesita 
protección
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Els Lliures  

Per Juan A Blanchadell

Bruselas (I)
Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

La eurodiputada socialista 
valenciana, Inmaculada 
Rodríguez Piñero, organizó los 
pasados días 17 y 18 de febrero 
una serie de reuniones en el 

Parlamento Europeo con sede en Bruselas, con el 
objetivo de situar encima de la mesa, en Europa, las 
reivindicaciones y proyectos alternativos sostenibles 
sobre pesca en el Mediterráneo. A dichas reuniones 
asistieron los representantes de las cofradías de pesca 
de Vinaròs, la Vila Joiosa, Torrevieja y Gandia, así como 
representantes municipales de estas localidades. Por 
parte de nuestra ciudad, participaron Andrés Albiol, 
como miembro de la cofradía, y Fernando Juan, como 
concejal del PSPV de Vinaròs.  También asistieron el 
director general de pesca de la Comunidad Valenciana, 
Roger Llanes, y David Calvo, diputado a las Cortes 
Valencianas y encargado de agricultura y pesca.
El motivo de las reuniones, claro y sencillo:
España es, en este momento, el país que más dinero 
recibe del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP). No obstante, la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero Plurianual incluía 
un recorte de cerca del 10 %. Los socialistas europeos 
se han opuesto a este recorte, ya que consideran 
la aportación europea como fundamental para 
la supervivencia de la pesca en el Mediterráneo 
y, además, muy necesaria para llevar a cabo una 
transición económica sostenible, también en la pesca.
Durante los dos días de trabajo, intenso y casi 
maratoniano -pues se llegó a Bruselas a las 4 de la 
tarde y se partió a las 5 de la tarde del día siguiente-, 
se realizaron sesiones de trabajo durante las cuales, 
tanto los representantes de las cofradías como 
los representantes municipales, tuvieron voz para 
reclamar y presentar propuestas alternativas y 
complementarias, de entre las cuales destacó como 
ejemplo de éxito, ampliable y mejorable, el proyecto 
de Pesca-Turismo, que ha de suponer una actividad 
complementaria a los pescadores de toda la zona 
mediterránea.
Entre los responsables a los cuales se les presentaron 
las propuestas, demandas y alternativas destacaron 
Clara Aguilera, Coordinadora de la Comisión de pesca; 
Nicolás González, Eurodiputado de la Comisión de 
Pesca; Elisa Roller, responsable de los fondos europeos 
para la pesca o Camino Liquete, de la Unidad de 
Medio Ambiente Marino de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Durante la reunión con Medio Ambiente se expuso la 
figura destacada del pescador como actor principal y 
necesario para un Mediterráneo sostenible, tanto en 
la preservación del fondo marino mediante acciones 
de recuperación de residuos, como por ser divulgador 
y concienciador de la población con la actividad de 
pesca-turismo.
También, en posteriores reuniones con los Consejeros 
de Turismo y Pesca de la Representación Permanente 
del Gobierno de España en las Instituciones Europeas, 
se hizo mayor hincapié en las concreciones de estas 
y otras actividades posibles para conseguir, en el 
próximo Marco Financiero, las líneas necesarias 
de financiación para poder llevar a cabo dicha 
diversificación y evitar una “muerte lenta y dolorosa 
de la pesca en el Mediterráneo”.

La pasada semana 
recordábamos que el 
Ministerio debe a Vinaròs 
2 millones de euros para 

reparar los destrozos del temporal Gloria. Los 
cerca de 500.000 euros que anunció el Alcalde 
que llegarán distan mucho de los 2,6 millones de 
euros que el temporal de hace un mes ocasionó 
en Vinaròs según las cuentas que hizo públicas 
Guillem Alsina.
Ha pasado una semana y seguimos sin noticias ni 
del Ministerio ni de la Generalitat. La burocracia 
sigue caminando lentamente mientras la 
regresión de la costa avanza a un ritmo cada vez 
más acelerado. Por eso el equipo de gobierno 
debe ponerse las pilas de una vez por todas y 
empezar a reclamar aquello que necesita Vinaròs.
Desde la llegada del PSOE al gobierno central 
fruto de la moción de censura en Vinaròs la 
costa ha sido la gran olvidada. Pedro Sánchez 
está pagando las facturas que le presentaron 
los de Esquerra Republicana, Bildu, Teruel Existe, 
Bloque Nacionalista Gallego, Nueva Canarias, 
PNV, etcétera, y los vinarocenses olvidados.
La última actuación importante de protección 
de nuestro litoral fue la realizada por el gobierno 
del Partido Popular en abril de 2018 cuando se 
construyó el espigón en la playa del Fortí frente 
a la Biblioplaya. Anteriormente a esas obras cada 
año se actuó en una cala para ir protegiendo 
poco a poco nuestra costa de la regresión.
Y ese es el camino que debería seguir el PSOE 
en Madrid y exigir el Ayuntamiento bipartito si 
no estuviera enfrascado en sus luchas internas 
que solo se suavizan a final de mes cuando se 
transfiere la nómina a los “pimpinela” de la foto 
de los multicines.
Vinaròs necesita proteger su costa porque 
no podemos seguir poniendo en peligro 
infraestructuras, viviendas y vidas humanas. 
Y quien tiene que hacerlo es el Ministerio 
de Transición Ecológica, de ellos son las 
competencias y son ellos quienes deben invertir. 
Es una prioridad y como tal la exigimos desde el 
Partido Popular.
Nuestro programa electoral contemplaba una 
actuación destacada en las zonas turísticas 
norte y sur y, pese a estar en la oposición, ese 
compromiso sigue firme, porque nos lo creemos. 
Nos deben dos millones de euros y al paso que van 
Guillem Alsina y Anna Fibla mucho nos tememos 
que la factura a pagar por los vinarocenses 
crecerá a cada temporal. Necesitamos de un 
Alcalde que primero sea de Vinaròs y después de 
su partido.

Termina el Carnaval 
caracterizado por la alta 
calidad de los actos, la gran 

afluencia de público y el gran alcance mediático 
a nivel nacional que ha tenido. Un carnaval que ha 
vuelto a transcurrir sin incidentes de gravedad, 
con un tiempo esplendido y con una temperatura 
que ha permitido lucir las carnes sin miedo a 
resfriados.
Nos vamos a meter de nuevo en la normalidad no 
sin antes recordar “als lliures” que hasta no hace 
mucho desfilaban por su cuenta con ingeniosos 
disfraces que nos retrotraían a aquel tiempo de la 
dictadura en que, pese a la prohibición política 
y eclesiástica, se continuaron celebrando los 
carnavales jugando al gato y al ratón con los 
municipales y con la Guardia Civil.
Y viene al caso cuando los dos partidos del equipo 
de gobierno continúan yendo de “Lliures”, 
porque tras las buenas intenciones de Ana Fibla 
luego de su queja en una radio en directo por el 
maltrato que dijo haber recibido del alcalde, los 
hechos siguen demostrando que rojo y morado 
navegan con distinto rumbo. Vean si no el 
cartel editado por la Regidoria de Política Social i 
Joventut de Berta Domènech de Tots i Totes con el 
mismo estilo y colores de los carteles que usaron 
en la última campaña y también en la revista 
“Remendador” que el anterior alcalde publicó para 
autobombo y propaganda al final de su mandato 
en que también recurrió a publicidad subliminal 
de forma descarada.
Estos colores morados y azulones no cuadran 
demasiado con el rojo de los otros socios de 
gobierno a quienes es de suponer que este tipo 
de publicaciones les hará tan poca gracia como la 
que nos hace a nosotros. El Ayuntamiento tiene 
su grafismo y sus colores y son estos los que se 
tienen que utilizar en las publicaciones.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



29 de febrer de 2020

45

OPINIÓ 

Carnestoltes, un èxit

Per Hugo Romero 

Aquesta setmana des de Totes i 
tots som Vinaròs volem destacar 
la bona salut que té la nostra festa 
per excel·lència. El Carnestoltes 
ha tornat a fer gaudir a la gran 

majoria dels vinarossencs que hem sortit al carrer 
i hem acudit als tradicionals actes festius. 
Volem felicitar a la COC i a totes les comparses 
perquè un altre any han fet del “Carnaval” una 
festa de referència a tota la comarca. Les desfilades 
del cap de setmana han lluït un gran nivell de 
disfresses que tant treball i esforç comporten. 
Totes les comparses que any darrere any milloren 
les carrosses, la il·luminació i el so per fer de la 
desfilada una celebració de gran nivell. A més 
el gran nombre de gent desfilant i gaudint és la 
mostra de la gran consolidació que té la festa. 
Un altre acte que està consolidat com a referència 
és la nit del pijama que aquest any ha incorporat 
el “tardeo” per obrir la festa encara més a tots 
els públics i que tant els més grans com els més 
menuts gaudeixen de l’ambient de les cassetes. 
Tot un èxit que a més a més atrau molta gent de 
la comarca encara sent dijous. La nit del pijama 
triomfa tant que altres poblacions el copien per als 
seus carnestoltes. 
Cal destacar la presència del Punt Violeta a les 
cassetes del Passeig Fora Forat que durant les nits 
ha estat visibilitzant, conscienciant i recolzant una 
festa sense violència sexista. A més a més, com a 
novetat d’aquest any, s’ha disposat d’un punt de 
prevenció de consum de drogues amb l’objectiu 
d’informar, sensibilitzar i previndre el consum 
de alcohol i altres drogues entre la població jove 
i reduir les conductes de risc associades a aquest 
consum, a la vegada d’informar sobre la Unitat de 
Prevenció Comunitària de Conductes Additives, un 
servei municipal i gratuït. 
També hem de felicitar els mitjans de comunicació 
pel resultat correcte que este any ha tingut la 
cobertura del Carnestoltes, encara que la desfilada 
del diumenge no es va retransmetre. Podem 
continuar millorant per fer que el “Carnaval de 
Vinaròs” encara sent per a nosaltres pugue arribar 
més lluny.
Un aspecte a analitzar de la festa és l’impacte 
econòmic que suposa la festa a la població. Tots els 
bars i restaurants, moltes cases de lloguer i tendes 
de disfresses han estat treballant sense descans. 
Un altre sector que no és visible són les modistes 
que fa mesos que treballen a un ritme d’infart i 
potser podria professionalitzar-se més i perquè no 
“exportar” l’experiència a altres carnestoltes.
En definitiva hem de felicitar-nos a tots els 
vinarossencs per la gran festa que tenim i que 
gràcies a moltíssima gent millora cada any. 
Enhorabona a tots.
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Manuel Villalta-Esquerra Unida Las cosas por su nombre

En fecha del 19-11-2019 Izquierda Unida de Vinaròs 
publicó un artículo con el mismo título y con 
referencia al mismo tema, el Hospital Comarcal de 
Vinaròs. Pasados cuatro meses del primer artículo 
lamentablemente tenemos que manifestar que en 
algunos temas esenciales para la ciudadanía de 
Vinaròs y Comarca seguimos igual o peor.
En Izquierda Unida leímos un artículo de 
opinión del Partido Socialista de Vinaròs en el 
que manifestaba la táctica del Partido Popular 
en periodo electoral para echar mierda sobre la 
infraestructura de referencia en nuestra localidad 
y Comarca, el Hospital.
El Partido Popular de Vinaròs cuando está en 
la oposición,  no es necesario que estemos en 
periodo electoral, no para de echar mierda sobre 
las infraestructuras y sobre todo lo que le interese 
electoralmente sin importarle si los temas son 
beneficiosos o no para el pueblo.

Lamentablemente, en el tema del Hospital no 
es necesario que el Partido Popular se esfuerce 
en criticar algunos temas. En Izquierda Unida 
decimos que no es menester porque en algunos 
temas,como ya es sabido, en el Hospital  hay 
mierda de hace años.
Como también de hace años en Vinaròs han pasado 
gobiernos municipales de todas las ideologías y 
con diferentes pactos, pero la mierda que desde 
hace años ha existido en el Hospital a día de hoy 
sigue existiendo en igual o más cantidad.
Durante la legislatura municipal del Partido 
Popular con mayoría absoluta, si hacemos un poco 
de memoria, recordaremos que el Partido Popular 
lo único que consiguió fue echar más sobre más.
Lamentablemente a fecha de hoy el pueblo de 
Vinaròs poco o muy poco favorable puede decir 
de algún gobierno municipal de los que hemos 
tenido, incluyendo el actual, en Vinaròs que hayan 

hecho algo por mejorarlo.
Algún gobierno municipal se ha 
querido y se quiere promocionar 
y justificar utilizando la mala gestión y las 
necesidades que padece el Hospital manifestando 
haber hecho alguna reunión, alguna entrevistas 
y alguna promesa que otra, pero hasta la fecha 
seguimos igual. En Izquierda Unida entendemos 
que algunos partidos políticos locales con opción 
de gobierno en vez de estar criticándose y 
tirándose los trastos a la cabeza unos a otros sobre 
la mala gestión y necesidades de los temas,que 
no funcionan correctamente para conseguir 
un puñado de votos y un sillón, lo que podrían 
hacer entre todos es el intentar mejorar en todo 
lo posible las deficiencias y necesidades existente 
para que funcionen adecuadamente, que en 
definitiva el que paga las consecuencias es el 
pueblo de Vinaròs y Comarca.
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PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE GENER DEL 2020 (II)

PESCA

Andrés Albiol
Estrela cometa 

Mar sin ‘entierro’de sardinas
Con aguas tranquilas las embarcaciones faenaron cómodo las cinco jornadas. Las extracciones de 
pescados y mariscos fueron normales a excepción del peix blau de las traíñas. Y los precios sufrían 
altibajos. 
La pesca de arrastre subastó a diario langostino, cigala, gamba, pescadilla, pez de S. Pedro, 
salmonete, choquito, gallo, caracol, peluda, rape, galera, móllera, caballa, jurel, pejerrey, maira, 
pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco no ha podido atrapar sardina y boquerón por nuestro litoral, y están faenando por la costa 
de Burriana.
El trasmallo, varias barquitas calan las redes a la sepia y mabre. Otras al lenguado, rombo y raya. 
Una al pagel, corvina y jurela. Y dos a la langosta, cabracho, dentón y brótola.
Y el palangrillo costero, una pilló con anzuelo dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Nostalgia por el desaparecido FROM
La crisis se llevó por delante al Fondo de Regulación de Ordenación de los Mercados de la 
pesca, o sea, el From, que era el organismo dependiente del MAPAMA y que tenía por misión 
el desarrollar y promover acciones para el consumo de productos pesqueros, ejerciendo desde 
1980 al 2012. Todos recordamos frases de campañas y spot publicitarios como ‘Pezqueñines, no, 
etc. o promociones en colegios infantiles enseñando los gustos y bondades de los pescados a los 
chavales, etc. 
También coincide desde hace una década en una bajada en el consumo de pescado en 
España. Creemos que el Ministerio debería crear otro organismo similar que promocionase las 
consumiciones de pescados, puesto que a la larga es salud para los españoles.

 La llum ‘Marcos’ netejant la peça al moll transversal desprès d’una coparrá sardina en 1965. A bordo, Antonio 
Ciurana, Rafael Villalonga, Miguel Rubert, Felipe Fonellosa, Miguel el moro, José Alonso, Manuel Ciurana, Tío Jóse 
y Cádiz.

És la fase d'interlocutòria regeneració corporal 
que efectua este estel arran de només un braç 
seccionat, per construir la resta del cos. En castellà 
li diuen estrella cometa común o estrella verde. El 
seu nom científic és Linckia guiidingi. Invertebrat 
del tall dels equinoderms, de la classe Asteroidea 
i de la família Ofidiasterids, de forma estrelada, 
amb simetria pentarradial. Té el disc xicotet amb 
4 o 7 braços cilíndrics, amb la superfície inferior 
aplanats on els recorren al llarg solcs ambulacrals, 
que els seus costats estan els peus o petites 
ventoses allargades que utilitza per a desplaçar-se. 
La zona superior està composta per una armadura 
de plaques de carbonat càlcic entrellaçades amb 
una certa mobilitat. Longitud diametral 45 cm. 
De color verd brut, roig i groc. La recobrix una 
substància viscosa que la protegix de paràsits, etc.
Es reproduïx sexualment emetent la femella 
els òvuls a la  corrent marina perquè el mascle 
allibere l'esperma i els fecunde. Les larves 
acampen menjant entre el plàncton a moltes 
milles de distància. I asexual, desprenent-se d'un 
braç perquè este per si sol regenere una estrela 
completa, d'ací el seu nom per la qual se li coneix 
en el dit estat regeneratiu. S'alimenta de carronya 
i bivalves que obri exercint pressió amb els seus 
ventosetes fins que cedix la víctima. Després trau 
el seu envaginable estómac excretant sucs gàstrics 
i absorbix la part carnosa. Viu dels 2 a 50 m. de 
profunditat.

PEIXOS;
    Escrita (Raya)                        110 kg
    Orá (Dorada)                          227
    Sard (Sargo)                             30
    Pagell (Breca, Pagel)               495
    Pagre (Pargo)                            42
    Roncdor (Roncón)                       2
    Déntol (Dentón)                          7
    Morruda (Sargo picudo)              1
    Vidrià (Mojarra)                         13
                                            ____
    Total……………                 926             
MOL·LUSCOS:
Sipia (Sepia, Choco)                             2
Polp roquer (Pulpo roquero)                  5
                                                            ___
       Total……………….                      7
Total Palangre …………          933       
          
PEIXOS:   
Escrita (Raya)                                      259

Besuc (Besugo)                                      5
Rallat (Bonito)                                         3                                                           
Congre (Congrio)                                    61                
Gall (Pez de S. Pedro)                            2
Orá (Dorada)                                        804
Mussoles (Escualos)                               5
Gallineta (Cabracho)                               64
Sorell (Jurel)                                          44
Asparrall (Raspallón)                              90
Palá (Lenguado)                                1.617
Sard (Sargo)                                        490
Lliri (Anjova)                                          36
Llobarro (Lubina)                                  378
Mabre (Herrera)                                     385
Pagell (Pagel, Breca)                            574
Lluç (Pescadilla, Merluza)                      141
Rap (Rape)                                          467
Aspet (Espetón)                                      1
Rom empetxinat (Rodaballo)                    2
Juriola (Rubios)                                     24
Moll (Salmonete)                                   21

Mero (Cherna)                                      28
Letxa (Pez limón, Serviola)                    32
Sorella (Jurel real)                                  15
Llises (Lisa, Mújol)                                158
Pagre (Pargo)                                       124
Biso (Estornino)                                     16
Roncador (Roncón)                                30
Rata (Miracielo)                                      10
Palometa (Palometón)                            27
Corva (Corvallo)                                   526
Mamona (Brótola de roca)                    18
Déntol (Dentón)                                   291
Chopa (Cántara)                                    6
Palomida (Palometa blanca)                  1
Reig (Corvina)                                  1.314
Morruda (Sargo picudo)                         5
Vidriá (Mojarra)                                     69
Salpa (Salema)                                    115
Tords (Tordo, Lábridos)                        10
Rom (Rémol, Rombo)                          62
                                                      ______             

    Total...................................         8.336
CRUSTACIS:    
    Cranc (Cangrejo de paleta)        3
    Cranc blau (Cangrejo azul)       15       
    Galera (Estomatoideo)              20               
    Llagosta (Langosta)                              20
     Llomàntol (Bogavante)                          10
                                                         ____
      Total.................................           68

MOL·LUSCOS:
Calamar (Calmares)                        3
Sepia (Choco)                                  1.557
Polp roquer (Pulpo roquero)               596
P. blanc (P. blanco)                              88
P. mesquer (P. almizclado)                    2
Caragol punxent (Cañailla)                    78
                                                       _____
       Total……………………        2.325         
Total Tremall i d’Altres Arts...  10.730
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ESPORTS

CAMPIONAT INTERPROVINCIAL SUB12 I SUB16 
Tres joves atletes del Club Esportiu Vinaròs van 
estar seleccionats per la Delegació de Castelló 
per a competir en el Campionat Interprovincial 
celebrat aquest cap de setmana en la Pista Coberta 
“Lluís Puig” de Valencià. 
 
El dissabte 15 van competir els sub.12, Andreu 
Marquez i Rubén Miralles, els quals van estar 
seleccionats en salt de perxa. Els dos van 
aconseguir passar el llitó d’1,50 acabat en primera 
i segona posició. La selecció de Castelló va pujar al 
més alt del podi aconseguint el títol del encontre. 
 
Diumenge 16 va ser el torn dels sub16. En aquesta 
categoria va ser seleccionada Aya Ameskour en 
la prova dels 3000metres llisos aconseguint una 

marca de 12:33.26. 
Enhorabona!! 
 
 
MARATÓ DE CASTELLÓ I VII 10K 
El diumenge 16 de febrer va tindre lloc a Castelló 
la desena edició de la marató de Castelló, així 
com del VII edició del 10K paral·lel. L’oratge va ser 
perfecte per a córrer aquest tipus de prova, amb 
una temperatura d’uns 12ºC i amb el cel ennuvolat 
que no va deixar que el sol castigues als atletes. 
La victòria en categoria masculina va ser per l’etíop 
Lemi Dumecha qui amb un temps de 02:07:43 
va aconseguir batre el rècord de la prova. En 
categoria femenina es va imposar l’etiop Webale 
Basznew amb un temps de 2:27:39 i també rècord 
de la prova. 

Paral·lelament es va disputar el 10K Facsa, i aquest 
va discórrer durant uns quilòmetres conjuntament 
amb la marató, creant un gran ambient a la sortida. 
Es va imposar l’atleta etíop Debede Teka amb un 
temps de 28:57 i en categoria femenina la també 
etíop Likina Amebaw que va para el crono en 32:54 
minuts. 
El Club Esportiu Vinaròs no va participar en la 
marató però sí que van participar quatre atletes en 
la 10K a la recerca de millorar les seues marques 
personals. 
Menció especial per a Guillem Adell Mateu qui 
amb un temps de 0:31:56 va ser el 9è en la general 
i tercer en la categoria de veterà, així com el jove 
atleta Pau Forner Sales qui amb un temps de 
0:33:56 va aconseguir una tercera posició en la 
categoria promesa.

ALEVÍN A
CB GIL COMES VINARÒS A 47 – 52 CB BÉTERA 
NEGRO
Partido muy igualado, en el que el equipo local 
salió a la pista con   despistes defensivos y muy 
bloqueados en ataque, donde no circulaba para 
nada el balón y se perdían muchos balones en 
malos pases.
Pese a ello, estuvimos por delante del marcador 
en gran parte de partido, aunque con mínimas 
diferencias. 
Mucho a trabajar, aunque ya se ven muestras del 
trabajo realizado en los entrenos.

INFANTIL
 Infantil A   78.    Infantil B 49
Nuestra propia celebración en estos carnavales, la 
disputamos el viernes con el partido entre nuestro 
Infantil A y el B. 
Partido en lo que menos importaba era el 
resultado y dónde pudimos disfrutar de una tarde 
de baloncesto entre amigos. El partido empezó 
con pequeñas diferencias pero en las que el 
infantil B demostró que tenía más ganas y ponía 
más intensidad, esto se demostro en el 5 periodo 
donde consiguieron un buen parcial a favor con un 
+10 a favor para ellos. Aciertos y errores por ambas 
partes que seguiremos trabajando y mejorando 
todos juntos, con el buen ambiente que nos 
caracteriza

CADETE MASCULINO
Gil comes Vinaròs 36    Vall D'Uixó  35

Partido jugado por la mañana, haciendo que 
nuestros jugadores notaran en demasía, los 
carnavales de la ciudad. Un primer cuarto para 
el olvido. Sin ideas ofensivas, muy  “dormidos 
“en defensa. Hicieron que el equipo visitante se 
llevara el parcial muy cómodamente.  A partir de 
ahí, se pudo mejorar la defensa, un poco de mejor 
actitud en ataque como en defensa hicieron que 
podamos ir revertiendo el marcador. 
Llegamos al final empatados, jugándonos el 
partido de igual a igual. A falta de siete segundos, 
pudimos revertir la diferencia de menos dos 
puntos, logrando así una victoria muy sufrida. 
Agradecer y destacar  la ayuda de los tres infantiles 
en este partido.   Volvemos a la normalidad esta 
semana, a trabajar mucho y seguir sumando 
conceptos.

JUNIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 49 / C.B DON BOSCO 56
Partido muy igualado hasta el final, con un Vinaròs 
que domino los tres primeros cuartos y que en el 
ultimo se vino abajo físicamente ( debido a los 
carnavales) y si sumamos el 9 de 25 en tiros libres 
pues al final no se pudo conseguir la victoria. 
Lo bueno que seguimos en dinámica de buen 
juego y competimos todos los partidos.

JUNIOR FEMENINO
Partido de tramite jugado en viernes con 5 
jugadoras en la pista del CB Burriana. El primer 
cuarto destacó en el poco acierto de los dos 
equipos, 11-5 de parcial. La dinamica no varió 

demasiado en el segundo, 14-8 para llegar 
al descanso 25-13. Ya en la segunda parte el 
cansancio de las vinarocenses se noto en pista 
hecho que aprovecharon las locales para poco a 
poco aumentar la diferencia en el marcado 

CB Gil Comes Vinaròs

Club Esportiu Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs 
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El dissabte 22 de febrer es va celebrar 
a la Piscina Nova de l' Escullera 
del Club Natació Barcelona, el XI 
Campionat d’Espanya de Llarga 
Distància.

Una final a la que només podien 
accedir els nadadors que tingueren 
acreditats els millors temps a nivell 
nacional i en la que participaven 
molts nadadors internacionals d' 
aigües obertes, com el ja olímpic 
Alberto Martínez i els mundialistes 
Raul Santiago, Guillem Pujol, Paula 
Ruiz, Maria de Valdés i la campiona 
europea junior  Maria Claro.

El CNV va participar en quatre 
nadadors, Gerard Labèrnia i Joan 
Chavarria en categoria infantil, Sara 
Vea en categoria júnior i David León 
en categoria sènior, que van anar 

acompanyats del seu entrenador 
Albert Delmonte.

Unes proves molt dures que es feien 
en piscina de 50 metres.

Els resultats aconseguits pels nostres 
nadadors foren:
En la prova de 3000 metres infantil:
Gerard, seté classificat nacional en un 
temps de 36.15.79
Joan, desé classificat nacional en un 
temps de 37.21.84
En la prova de 5000 metres junior 1 :
Sara, desena classificada nacional en 
un temps de 1.06.12.26
En la prova de 5000 metres sènior :
David, nové classificat nacional en un 
temps de 58.17.58

Lo millor de tot per a ells, ha sigut 
poder viure aquesta experiència i 

disfrutar-la intensament.

Des del Club volem felicitar els 
nadadors i el nostre entrenador per 
la seua classificació per a aquesta 
final, ja que és un orgull per al Club 
i per a Vinaròs que el CNV hagi 

estat representat en esta Final del 
Campionat d' Espanya de Llarga 
Distància.
Enhorabona a tots i a seguir 
entrenant per a aconseguir nous 
èxits... Som equip !, Som Club !, Som 
CNV!

ESPORTS

XI Campionat d' Espanya de Llarga Distància

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!
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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 

 

Acte en relació al dia de la dona 
Pel·lícula 

 
 

Figuras ocultas (2016) 
 

Basada en fets reals. Narra la història de 3 dones científiques 
afroamericanes que treballaven a la NASA als anys 60.  
 

 
Presentada per alumnes del curs d’Accés a la  

Universitat del Centre d’FPA “Llibertat” 
 

Dilluns 9 de març, a les 18.30h 
 

           Sala d’actes de la biblioteca municipal (c. Pilar, 26) 
 

 
 

La Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Vinaròs 

es complau a convidar-vos 

a l’acte de presentació del llibre 

Sentimientos  de Mª José Alcaide 

editat per Noa Ediciones 

  Hi intervindran:

Mª José Alcaide, autora del llibre

 L’acte tindrà lloc el divendres 13 de març a les 19 h. a la Sala la d’Actes de la Biblioteca  

Municipal (c/ Pilar, 26 bis) . 
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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 €
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Tauler Municipal

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 20 de 
febrer de 2020, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació 
del SERVEI CONSISTENT EN ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
(EXP.GRALS. 10/18 GEST. 2166/18). 

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 10 de març de 2020.

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

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 
20 de febrer de 2020, va aprovar l'expedient i plecs per a la 
contractació del SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS 
ASCENSORS INSTAL·LATS EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS I 
IMMOBLES MUNICIPALS DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 23/19 GEST. 
6123/19). 

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 10 de març de 2020.

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

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per acord de la Junta de Govern Local, 
de data 20 de febrer de 2020, es va aprovar l'expedient i plecs per 
a la contractació de la  PRESTACIÓ DELS SERVEIS PIROTÈCNICS I 
FOCS ARTIFICIALS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE VINARÒS 
DURANT LES FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2020. (EXP.GRALS. 
07/20 GEST. 509/20). 

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: 3 de març de 2020 a les 14:00h.

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. 
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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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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PUBLICITATESQUELES

790 PÁGINAS
2,5 KG

¡OFERTA!

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

1095 RECETAS 

365 MENÚS 

PARA LAS CUATRO 

ESTACIONES

Tu esposa, hijos, nietos, nuera, yernos, hermanos, 
cuñados, sobrinos, familia y amigos 

siempre te recordarán con cariño

Isidro Fabregat Segarra
Que falleció en Vinaròs 

el día 22 de febrero de 2020,
a los 73 años de edad.

D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:



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

29 febrer SANZ c. Pont, 83

1 març VALLS Zona turística nord, 11

2 març FERRER pl. Sant Antoni, 39

3 març MATEU c. Sant Francesc, 103

4 març TORREGROSA Av. Llibertat, 9

5 març PITARCH c. del Pilar, 120

6 març VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

* 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 



Març
Tallers d’igualtat
Mulán: Treballant estereotips de gènere, impartit per la 
psicòloga Sandra Herreros
Lloc: Centres educatius de Vinaròs

Obra de teatre «Tórtola»
DIUMENGE, 1 DE MARÇ
A càrrec de l’Institut Valencià de Cultura i amb la 
col·laboració de la Regidoria de Desenvolupament 
Local, Cultura i Patrimoni.
Lloc: Auditori municipal W. Ayguals d’Izco 
Hora: 19:30 h

Taller d’elaboració de pancartes 
per la lluita feminista: Cap al 8-M
DILLUNS, 2 DE MARÇ
A càrrec de l’associació Criant en Tribu.
Lloc: Biblioteca municipal 
Hora: 18 h

Confèrencia: «Herstory: on estan 
les dones»
DIMECRES, 4 DE MARÇ
Dirigida a les persones integrants del Club de la Vida i 
ciutadania en general.
Lloc: Biblioteca municipal  
Hora: de 9:30 h 
Impartit per: Associació Calandra

Repartiment de llaços morats
DIMECRES, 4 DE MARÇ
Elaborats per persones integrants del Club de la Vida.
Lloc: Biblioteca municipal  
Hora: 11 h

Monòlegs
DIJOUS, 5 DE MARÇ
Monòlegs dramatitzats sobre les biografies de diverses 
dones que han canviat la història contades en primera 
persona a càrrec del Grup Els Figurants de l’Aula 
Municipal de Teatre de Vinaròs, amb la col·laboració de 
la Regidoria d’Infància i Educació. (1)

Lloc: Auditori Carles Santos, Fundació Caixa Vinaròs 
Horari: 1a sessió: 19.00 h, 2a sessió: 20.00 h

Encesa violeta 
DEL DIVENDRES 6 AL DILLUNS 9 DE MARÇ
En ocasió de la celebració del Dia Internacional de la 
Dona a càrrec de la Regidoria d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
Ubicacions: Ponts del riu Cervol, ajuntament i 
campanar

Assenyalem les conductes 
masclistes en la joventut de 
Vinaròs
DIVENDRES, 6 DE MARÇ
Organitza: Regidoria de Joventut 
Lloc: Plaça de Sant Agustí 
Hora: a partir de les 17 h

Manifestació del Dia 
Internacional de la Dona, lectura 
de manifest i concert.
DIUMENGE, 8 DE MARÇ
Convocada per l’associació Femme Força Vinaròs.
Lloc: Porta de l’Ajuntament de Vinaròs 
Hora: 18:00 h

Projecció de la pel·lícula «Figures 
ocultes»
DILLUNS, 9 DE MARÇ
Activitat organitzada per FPA de Vinaròs i la Regidoria 
d’Infància i Educació.
Lloc: Biblioteca municipal  
Hora: 18:30 h.

Concert en honor a la Dona 
DIUMENGE, 15 DE MARÇ
A càrrec de la Societat Musical La Alianza.
Lloc: Auditori municipal W. Ayguals d’Izco 
Hora: 12 h

Abril
Exposició 
#NoEmToquesElWhatsApp
DE L’1 FINS AL DIA 10 D’ABRIL
Organitza: Regidoria de Joventut 
Lloc: Casal Jove 
Hora: de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h

Conferència/formació: 
«Micromasclismes i 
macromasclismes que permeten 
la violència de gènere»
DIVENDRES, 24 D’ABRIL
Impartit per Marina Marroquí
Lloc: Auditori del Vinalab 
Hora: 19.00 h

Obra de teatre «Elisa y Marcela» 
DIUMENGE, 26 D’ABRIL
A càrrec de la companyia A Panadaría amb la 
col·laboració de la Regidoria de Desenvolupament 
Local, Cultura i Patrimoni.
Lloc: Auditori municipal W. Ayguals d’Izco 
Hora: 19.30 h

Maig
Taller d’empoderament i defensa 
personal
9, 15, 22 I 29 MAIG
Dirigit a dones de qualsevol edat impartit per 
l’Associació Yu Tang. Requerirà inscripció prèvia. (2)

Lloc: Dia 8 a la planta baixa del Centre de la Tercera 
Edat i dies 15, 22 i 29 a la biblioteca municipal 
Hora: 18:30 h

Juny
Punt violeta de la Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere
23, 26 I 28 DE JUNY
Lloc: Recinte de festes 
Hora: d’1 a 4 h 

1. Les activitats són de lliure accés i gratuïtes, excepte les sessions dels monòlegs del dia 5 de març que tenen una entrada col·laborativa de 2€ a 
favor de l’Associació de Fibromiàlgia de Vinaròs. Venda anticipada a l’Ajuntament de Vinaròs i, el mateix dia, a la Fundació Caixa Vinaròs.

2. Inscripció mitjançant correu electrònic a igualtat@vinaros.es, presencialment a Serveis Socials de Vinaròs (plaça de Sant Antoni, 19, baixos) o per 
telèfon al 964 45 00 75. Si són menors, la inscripció ha de ser presencial i requerirà l’autorització d’assistència i cessió de drets d’imatge de la mare, 
pare o tutor/a.

De març a juny de 2020

Vinaròs
s’implica

#VinaròssImplica


