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L'Ajuntament aprova commemorar
el Dia Internacional de la Dona
La proposta insta al Govern a presentar i aprovar una Llei d'Igualtat Laboral, impulsar polítiques que
fomenten la conciliació familiar i l'adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

El ple de l'Ajuntament va aprovar amb la unanimitat
de tots els representants polítics commemorar el
Dia Internacional de la Dona amb activitats per
a promoure el principi d'igualtat entre els homes
i les dones. Cal destacar que la mesura va ser
presentada de forma conjunta per tots els partits,
mostrant així el seu compromís amb la lluita
feminista per un drets sense discriminacions.
L'acord inclou instar al Govern a la presentació
i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, entre
homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret
a la conciliació, així com les mesures que facen possible
la igualtat en l'ocupació. D'altra banda, l'Ajuntament es
compromet i encoratja a la resta de les administracions
a continuar treballant per la igualtat, així com avançar

cap al desenvolupament de les polítiques per la igualtat
i contra la violència de gènere.
La proposta també fa èmfasi en la importància de
mantenir Pacte d’Estat contra la violència de gènere,
amb la dotació i continuïtat pressupostària suficient per
garantir la seua aplicació. Així mateix també es demana
a la Generalitat que faça el mateix amb el Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista, al que també
s'adherirà l'Ajuntament amb el compromís d'aplicar-lo
al municipi.
Per últim també exigeix a les Administracions Públiques
un finançament suficient per tal de portar a terme les
polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives
i socials.

L'Ajuntament reclama el deute de la Generalitat,
que ascendeix a 1,4 milions
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar per unanimitat
una moció presentada per Ciutadans per a instar
a les administracions supramunicipals a abonar
les quantitats econòmiques encara no satisfetes i
que deuen al consistori corresponents a l'exercici
2019, que en aquest moment són de 1,4 milions.
Emmanuel Herrera, per part de Ciutadans, va argumentar
la presentació de la moció apuntant que al desembre va
sol·licitar un informe tècnic de les quantitats degudes i es
va comprovar que més de 2,3 milions estaven pendents
de cobrament. “Ho vaig denunciar públicament i vaig
reclamar que no es pot ser complaent en quantitats
tan importants. L'equip de govern en roda de premsa
va dir posteriorment que a data de 12 de febrer les
quantitats ja estaven ingressades, però dies després
un regidor del govern va reconèixer en un mitjà
públic que es devien encara 1,4 milions”, va explicar.
Paula Cerdà per part de Compromís, va dir que estava
a favor de la moció, en haver de complir-se els terminis
acordats per al pagament, encara que es va referir també
al deute que el govern té amb la Generalitat. Maria Dolores
Miralles (PVI) va assenyalar que parlant amb tècnics de

Tresoreria ja s'han efectuat diversos ingressos que estaven
pendents però que resten 1,4 milions que han de reclamarse perquè s'ingressin com més aviat millor, en ser diners
ja gastats pel consistori. “És una xifra molt important, i cal
intentar que els ingressos es facin abans”, va assenyalar.
Per part del PP, Juan Amat, també es va mostrar
favorable a la moció, i va afegir que “el problema no és
només que la Generalitat degui aquestes quantitats
sinó que el govern municipal no sols no les hi exigeix,
sinó que li tapa les vergonyes”. També va criticar Amat
que no han pogut obtenir la informació malgrat
haver-ho sol·licitat tant a l'equip de govern com als
tècnics de Tresoreria, “informació que se'ns ha negat”.
La regidora d'Hisenda, María Cano, va dir que ja es
disposa dels confirming d'aquests ingressos pendents,
que estaran fets el dia 11 de març, i va reconèixer que és la
vegada que més s'ha degut al consistori, però va recordar
que també és l'any que més subvencions s'han rebut.
També va assegurar que si que han reclamat la quantitat
pendent i han demanat més celeritat per als ingressos
dels pròxims exercicis.
L'alcalde, Guillem Alsina, de la seua banda, va dir que mai
s'ha negat informació al PP.
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L'Ajuntament descarta situar el centre d'inspiració turística
a l'antiga cooperativa de pesca del port
L'oficina del EDUSI no garanteix que es concedeixi la subvenció al no ser l'edifici de propietat municipal i es planteja instal·lar-lo en l'edifici
de la Cotxera de Batet o un altre de titularitat municipal
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs no instal·larà el centre
d'inspiració turística en l'antiga cooperativa de
pesca, malgrat haver-lo anunciat en diverses
ocasions i haver realitzat diversos tràmits i
negociacions. El motiu, que el consistori no té
garantida la subvenció si aquesta infraestructura
s'instal·la en un edifici que no és de propietat
municipal, com és el cas de la cooperativa, la
titularitat de la qual és de Ports de la Generalitat.
L'equip de govern havia negociat amb Ports en
diverses reunions la cessió d'aquest immoble i fins
i tot havia encarregat fa uns mesos la redacció del
projecte bàsic d'aquest centre, que ha paralitzat,
i ara haurà de decidir-se una nova ubicació.
La decisió es va conèixer en el ple ordinari de
febrer, quan es va aprovar per unanimitat una
moció presentada pel PVI sol·licitant l'anul·lació
del seu acord amb Ports de la Generalitat per a
situar en l'antiga cooperativa de Pesca aquest
centre turístic. El PVI sol·licitava en la seva moció
instal·lar-ho en l'edifici en restauració de la
Cotxera de Batet o qualsevol altre de propietat
municipal. La seu portaveu, Maria Dolores
Miralles, va argumentar que l'antiga cooperativa
no és el lloc idoni per a situar-lo pel fet que “és un
local de gairebé cent anys d'existència i sofreix
greus problemes de tota mena, a més d'estar tan
pròxim al cantil del moll de Llevant que no deixa
pas als vehicles d'emergència”. També va dir que

“de reutilitzar aquest magatzem es consolidaria
una barrera visual que segons el Pla d'Usos del
Port hauria de desaparèixer” i que “suposaria a
més el cobrament d'un cànon a l'Ajuntament
per part de la Generalitat que es pot evitar”.
El regidor d'Interès Turístic, Marc Albella, va
defensar la necessitat de realitzar un centre
d'aquest tipus a Vinaròs, recordant que la idea
està exposada en el Pla de Marqueting Turístic
de 2017 que destaca com a mancança de la
localitat la falta d'un espai interpretatiu per a
posar en valor el carnaval, la Setmana Santa o
la història de la localitat, entre altres aspectes.
A l'octubre de 2019, segons va explicar, es va
sol·licitar un informe a l'oficina de coordinació del
EDUSI per a conèixer si el projecte s'adequava als

requisits, però la resposta va ser que no es garantia
al cent per cent que si l'edifici no és de propietat
municipal es rebés l'ajuda.
Per part de Ciutadans, Emmanuel Herrera es va
mostrar d'acord en la moció presentada pel PVI,
i va recordar que ja es va negociar amb Ports
per a derrocar les casetes de pesca però del seu
cost va haver de fer-se’n càrrec l'Ajuntament.
El PP també es va mostrar favorable al canvi d'ubicació
d'aquest centre turístic. Juan Amat va assenyalar que
“seria lo lògic, perquè gastar-se gairebé un milió
d'euros per a situar-lo en un edifici que no és de
titularitat municipal no s'entén, és un despropòsit”.
També va qüestionar que hagi de destinar-se aquesta
quantitat a una infraestructura d'aquest tipus quan
“hi ha altres carències més importants al municipi”.

L'Ajuntament de Vinaròs aprova una moció de suport al sector
agroalimentari valencià
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb els vots a
favor de PSPV, Totes i tots som Vinaròs i Compromís,
el vot en contra del PP, PVI i les abstencions de
C’s i l'edil no adscrit, una moció presentada per
Compromís mostrant el seu suport a tot el sector
agroalimentari valencià. La proposta sol·licitava
l'arbitratge de les administracions per a fer un
sistema més just de retribucions en les explotacions
agropecuàries i que el Govern espanyol defensi a
Europa els interessos del camp valencià.
El PP va presentar una esmena per a ampliar
la sol·licitud de l'acord, i no obviar sobre
aquest tema les peticions a la Conselleria, que
ostenta Compromís, encara que l'esmena va ser
desestimada.
Paula Cerdà, per part de Compromís, va lamentar
que el PP hagués presentat aquesta esmena, i va
defensar els motius de les queixes d'agricultors
i ramaders, que va considerar justes. Per part
del PP, Juan Amat va acusar a Compromís de ser
incoherent per no acceptar la seva esmena per a
demanar a la conselleria aspectes que són de la
seva competència i va dir que per això la moció
original era partidista. “En la nostra esmena només
demanem el que a Compromís se li va oblidar,
i vostès en la seva moció secunden només el

que els ha interessat, és a dir, les peticions del
sector que no col·lisionen amb l'àmbit de govern
de la conselleria, que correspon precisament a
Compromís”, va dir Amat.
Cerdà va respondre que el PP mai ha donat suport a
les reivindicacions d'agricultors i ramaders, mentre

que Anna Fibla, per part de Totes i tots som Vinaròs
va dir que donaven suport a la moció presentada
per Compromís en haver de vendre agricultors i
ramaders els seus productes per sota del seu preu
de cost, fruit d'acords i tractats de lliure comerç que
perjudiquen la producció.
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L'Ajuntament aprova la instal·lació d’una malla antiocells al lledoner
del passatge Doctor Santos
El punt va generar controvèrsia i va comptar amb queixes d'ecologistes i el desacord de l'oposició
X. Flores

L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar en el ple ordinari
de febrer la instal·lació d'una malla antiocells al
lledoner del centre del passatge Doctor Santos,
arbre catalogat com d'interès local, per a evitar
la pernoctació de estornells, en considerar-ho els
tècnics la mesura més efectiva. L’equip de govern,
però, va assegurar que no es tanca a qualsevol
altra opció consensuada que minimitze aquests
problemes.
Per a això es va aprovar l'alçament excepcional
de les prohibicions establertes en l'article 10 de la
Llei 4/2006 de la Generalitat del Patrimoni Arbori
Monumental de la Comunitat Valenciana. Un punt
que no va estar exempt de polèmica, ja que va
comptar amb la desaprovació de l'oposició (PP, PVI,
Ciutadans i Compromís) i d'una desena de membres
d'associacions ecologistes que van acudir al ple i
van mostrar la seva disconformitat amb la mesura i
també pel fet que el PSPV i PVI vulguen recuperar
el projecte del polígon industrial de Les Soterranyes.
Van votar a favor PSPV, Totes i tots som Vinaròs i l'edil
no adscrit.
La regidora d'Obres i Serveis, Carmen Morellà, va
argumentar que el punt es portava a aprovació a
causa de les queixes veïnals i els comerços de la zona
i els problemes d'insalubritat que causen la gran
quantitat d'excrements que dipositen els estornells.
Va explicar que la mesura de posar la malla antiocells
s'ha pres com a última opció, ja que es van provar
sense èxit altres tècniques com la instal·lació de
radiofreqüència i de focus nocturns. També s'han

realitzat durant anys serveis extraordinaris de neteja
viària en aquest entorn, segons va dir Morellà.
A més, va assegurar que la mesura ve avalada per
un informe tècnic del servei de jardineria, que
indica que el tronc presenta danys per presència de
fongs, fet que s'ha traslladat a Conselleria per al seu
tractament.
Per part de l'oposició, Paula Cerdà (Compromís)
va demanar que s'estudiessin altres alternatives,
proposant posar un tendal sota l'arbre que facilités la
neteja. Emmanuel Herrera (Ciutadans) va assenyalar
que ha de concretar-se si la malla serà permanent i
l'impacte visual que generarà una malla en l'arbre.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va dir que
posar la malla hauria de ser l'últim recurs, i que
fer-ho “pot establir un precedent, ja que ens estem
saltant una prohibició, i hi ha altres llocs a Vinaròs on
també es queixen del mateix”.
Finalment, Juan Amat, del PP de Vinaròs, també
va considerar que s'haurien d'estudiar altres
alternatives que no generin tant impacte visual i va
destacar “les contradiccions de partits de l'equip de
govern com Totes i tots som Vinaròs que fan gala
de consciència verda, ecologisme i els drets dels
animals i ni tan sols justifiquen el sentit del seu vot”.
L'alcalde, Guillem Alsina, va tancar el punt
assegurant que tot i l’aprovació de la moció, és
possible consensuar una altra opció que no siga
la instal·lació de la malla per erradicar el problema
existent actualment.
El lledoner del passatge Doctor Santos té 15 metres
d'altura i un diàmetre de tronc de 2,53 metres.

L'Ajuntament demana a Renfe un servei ferroviari “digne i de qualitat”
per a Vinaròs
El

X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat
una moció presentada pel PP per a exigir a RENFE
“que ofereixi un servei ferroviari digne i de qualitat
als vinarossencs” i l'activació del Pla Rodalia 2017.
La moció dels populars instava a l'Ajuntament
que sol·licités a Renfe que el primer tren tingués
la seva sortida a les 6.25 del matí, que l'estació
recuperés la venda de bitllets a taquilla de les 13 a
les 14 hores i que sol·liciti l'aplicació del Pla Rodalia
actualment paralitzat per a obtenir nous trens. El
PSPV va presentar una esmena de substitució a
la mateixa proposant el mateix que els populars
i sol·licitar a Foment una ràpida aplicació del Pla
Rodalia 2017, però variant l'exposició de motius
presentada pel PP, que culpava als socialistes de
les mancances en els serveis ferroviaris i el tercer
punt, en el qual els populars exigien en la seva
moció a Foment que s'adjudiqui el Pla Rodalia,
que suposa la compra de 52 nous trens dels
quals 2 van exclusivament al trajecte VinaròsCastelló, mentre el PSOE va voler matisar que es
proposés a Foment la ràpida aplicació d'aquest pla.
Els populars van argumentar a través de Lluis Gandia
que “des de 2015 a 2019 els retards i cancel·lacions
de trens s'han multiplicat per 14 i malgrat això la
Generalitat Valenciana guarda un silenci còmplice
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amb la gestió deficient del Ministeri”. Gandia va
lamentar que la proposta per a millorar el servei no
hagués estat presentada per l'equip de govern “el
que demostra que no els importa aquesta situació”.
Gandia va continuar que “el mes de gener
RENFE va avançar l'hora de sortida del primer
tren Regional de les 6.25 a les 5.45 hores, una
situació que ha provocat una reducció dràstica
dels viatgers i que a més ha ocasionat que
l'estació de Vinaròs tingui la venda de bitllets
tancada des de les 13.00 a les 14.00 hores malgrat
que circulen trens en aquest espai de temps”.

portaveu adjunt dels populars també va indicar que
“el Ministeri de Transports va paralitzar en arribar el
PSOE al govern al juny de 2018 el concurs públic
pel qual es compraven 52 nous trens dels quals
dos es destinaven en exclusiva al trajecte entre
Vinaròs i Castelló i per això instem que s'adjudiqui
aquest concurs que el PSOE va paralitzar”.
Fernando Juan, per part seva, va dir que estaven
d'acord en tot el fons de la moció, apuntant que
“els rodalia ens interessen a tots”, però va culpar
a la gestió del PP de la situació que viu el servei
ferroviari a la comarca.
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Vinaròs sol·licita al govern d'Espanya un pla integral de protecció de la costa
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat
una moció presentada pel PP de Vinaròs sol·licitant
al govern d'Espanya un pla integral de protecció
de la costa. Encara que l'aprovació va ser unànime,
el punt no va estar exempt de debat. El portaveu
dels populars, Juan Amat va assenyalar que “el
PP de Vinaròs no es contagiarà de la passivitat
del PSOE. És absurd lamentar-nos cada any de
les destrosses que ens ocasionen els temporals,
alhora que no s'adopten les mesures necessàries
per a minimitzar els danys de futurs temporals
perquè mentre altres municipis es mouen i es
posicionen enfront del Ministeri, Vinaròs segueix
instal·lat en un conformisme que ens condemna
a la irrellevància”. “Presentem aquesta moció
reclamant se'ns doni, almenys, el mateix que
s'anuncia per a uns altres. Si hi ha 1,9 milions
d'euros per a fer 3 espigons a Benicarló que ens
expliqui l'alcalde i el PSPV-PSOE de Vinaròs com
és que no hi ha ni un euro per a protegir la costa
de la nostra ciutat”, va indicar el portaveu popular.
Emmanuel Herrera per part de Ciutadans
va compartir la moció presentada pel PP
i va assenyalar que “no podem estar cada
temporal gastant uns diners que no tenim
i caldrà escometre algun pla per al futur”.
La regidora d'Obres i Serveis, Carmen Morellà,
va acusar a Amat de “no tenir clar el que és una
valoració econòmica de danys global i l'aportació
que Costes realitza pel que fa al seu domini”. Va
assenyalar també que no és cert que Costes hagi
invertit a Vinaròs menys que en altres municipis
després del temporal. Per part seva, l'alcalde,

Guillem Alsina, va dir que en 2009 Vinaròs tenia un
projecte de 6 milions per a regenerar les platges i
construir nous espigons per a protegir el passeig
marítim, però que després d'aprovar-se al 2011
la declaració d'impacte ambiental, va entrar a
governar el PP i no es va desenvolupar. “Farem

tot el possible perquè a l'abril es pugui gaudir de
les platges i cales en condicions. No és cert que
Vinaròs rebrà només el 20% de la valoració dels
danys, sinó que és una ajuda directa no inclosa
dins de les subvencions que ja hem sol·licitat”, va
concloure.

El ple demana una subvenció de 200.000€ per a una segona fase
de modernització del polígon Planes Altes
X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs sol·licitarà una
subvenció de 200.000 euros a l’Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE) per a iniciar una segona fase de
modernització del polígon industrial Planes
Altes. Amb aquesta quantitat, com va
explicar el regidor d'Urbanisme, José Chaler,
es preveu la instal·lació de fibra òptica,
millora de la il·luminació, de la mobilitat
urbana, la implantació d'un sistema de
gestió de residus, millora de les zones verdes,
millora de la senyalització horitzontal
i vertical del trànsit i millores en vials.
En 2019 ja es va escometre una primera
fase de millores en aquest polígon.
La regidora del PVI, Maria Dolores Miralles,
va qüestionar que la instal·lació de fibra
òptica en altres polígons industrials del

municipi encara no estan funcionant, com
en Els Capsades o el Camí Rossell. “S'estan
gastant molts diners en serveis com la
fibra òptica que després no funcionen,
i crec que primer haurien d'arreglar
això i després plantejar posar més fibra
òptica en altres polígons”, va assenyalar.
El PP de Vinaròs va donar suport al punt,
però el seu portaveu Juan Amat, va
demanar que l'equip de govern aprofités
íntegrament la subvenció. “L'última
vegada que van sol·licitar una ajuda per a
inversions en polígons industrials es van
retornar 350.000 euros perquè l'equip
de govern va ser incapaç d'aprofitar el
volum d'ajuda que se li va atorgar, la qual
cosa és incomprensible”, va dir Amat.
Hugo Romero, de Totes i tots som Vinaròs,

va reconèixer que “no hem estat capaços de moment de posar en
marxa la fibra òptica en aquests polígons al ser un tema complex,
per tractar-se d'un ús privat d'una instal·lació municipal, la qual
cosa suposa establir un nou model, però és una inversió de futur
que s'aprofitarà”.

SE BUSCA MANTENEDOR PARA BAR PRIVADO
EN PANORÁMICA GOLF
Interesados llamar a partir de las 18h Tel.: 679 13 78 01 (Gloria)
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La regidora d’Ocupació presenta la nova edició del programa Reinicia't
L'Ajuntament de Vinaròs oferirà nous cursos
i jornades gratuïtes, a través de l'Estratègia
Provincial d'Ocupació de la Diputació, per tal de
facilitar la incorporació en el mercat laboral de les
persones aturades o bé ajudar els emprenedors
a posar en marxa les seves idees empresarials.
La regidora de l'àrea, Maria Cano, ha destacat que
"l'objectiu principal és potenciar l’autonomia de
les persones amb accions de formació, oferint
les competències bàsiques per al procés de
recerca d’ocupació, millorar la seua ocupabilitat
i fomentar la inserció laboral i l’ocupació a través
de les Noves Tecnologies de la Informació i
Comunicació".
Per tal d'aconseguir aquests objectius s'han
programat tres cursos per als mesos d'abril, maig
i juny dintre de la iniciativa Reinicia't de l'Agència

de Desenvolupament Local. El primer taller serà
d'Alfabetització Informàtica amb una durada de
20h, des de l'1 fins al 7 d'abril. Les inscripcions
es podran realitzar fins al 23 de març. El segon
curs serà Gestió i organització de magatzem de
40 hores del 6 al 15 de maig, en aquest cas, les
inscripcions es podran realitzar fins al 24 d'abril.
Per últim, el tercer taller serà Coaching per al
teu desenvolupament personal i professional
amb una durada de 40 hores, la formació serà
tots els dilluns del 27 d'abril al 29 de juny i les
inscripcions es poden fer fins al 16 d'abril.
Les matrícules s'han de realitzar a través
d'Internet a l'adreça que apareix als flyers (bit.ly/
REINICIAT). Per més informació es poden adreçar
a l'oficina ADL ubicada al carrer Sant Ramón o
també consultar la pàgina http://adl.vinaros.es.

El calendari gastronòmic 2020 comença amb les XII Jornades de la Cuina de la Galera
Fins al 29 de març s’oferiran menús especials elaborats amb la galera acompanyada pels millors productes de proximitat
Redacció

Les XII Jornades de la Cuina de la Galera, que
serviran per encetar l'extensa programació
gastronòmica prevista per aquest 2020, s’han
iniciat a Vinaròs. En aquesta edició participen un
total de set restaurants que una vegada més han
treballat per elaborar receptes úniques aprofitant
l'excel·lent qualitat de la galera i dels productes
de proximitat del nostre territori.
Els establiments participants són Bergantín,
La Isla, Nou Calafat, Nou Parada, Rafel Lo
Cristalero, Hotel Restaurante Teruel i Vinya
d’Alòs. Cada xef ha imprés el seu toc personal en
cada menú per sorprendre als comensals amb
plats d'avantguarda, combinats amb la cuina
tradicional marinera, amb el preu únic de 29€.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés
Turístic, Marc Albella, ha explicat que totes les
receptes que oferiran els restauradors, així com
la ubicació dels establiments, es pot trobar a
la Tourist Info a través del llibret informatiu de
les jornades que s'ha editat. En aquest sentit,

destacava que "en el mateix llibre hi ha una
petita enquesta de satisfacció per als comensals,
només pel fet d'emplenar-la i dipositar-la en la
Tourist Info entraran en el sorteig de dos dinars o
sopars per a dues persones en un dels restaurants
participants de les jornades".
Albella assenyalava que aquest 2020 serà un
any gastronòmic molt especial, perquè a banda
de les tradicionals Jornades de la Cuina també
es comptarà amb el Festival del Llagostí que
incorporarà importants novetats per fer de
Vinaròs el referent culinari del territori.
Calendari gastronòmic
Festival Gastronòmic del Llagostí - Saborea
Vinaròs del 15 de maig al 21 de juny
Dia Mundial de la Tapa del 18 de setembre al 4
d’octubre
Jornades de la Cuina del Ranxo Mariner del 18 de
setembre al 18 d’octubre
Jornades de la Cuina dels Arrossos del 30
d’octubre al 29 de novembre

Comencen les obres d'ampliació del cementeri municipal

Les feines es desenvolupen a través de la inversió
del Pla 135 de la Diputació de Castelló per garantir
el servei durant els propers anys
Redacció
La Regidoria d'Obres i Servies, encapçalada per
Carmen Morella, ha informat de l’inici de les obres
d'ampliació del cementeri municipal. En concret
els treballs consisteixen en la construcció de 208
nínxols i la urbanització dels terrenys que encara no
s'han desenvolupat. Cal destacar que els alumnes
del programa d'ocupació "Et Formem" seran
els encarregats d'adequar les noves jardineres i
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zones verdes de l'ampliació per tal d'urbanitzar
l'ampliació.
Morellà ha destacat que "els nous nínxols es
construeixen segons la normativa vigent establerta
amb el Decret de Sanitari Mortuòria per garantir
que es compleix tota la legislació". En aquest
sentit, insistia que amb aquestes obres sobretot es
pretén assegurar el servei a la ciutadania durant els
propers anys.
Pel que fa al pressupost les feines, s'executen
a través del Pla 135 de la Diputació de Castelló
corresponent al 2019. Morellà ha remarcat que

amb aquesta inversió es donar continuïtat a les
obres que cada any realitza l'Ajuntament per
ampliar el cementeri i sobretot oferir un servei
òptim per a la ciutadania.
El projecte inclou la construcció dels 208 nínxols
i la urbanització dels terrenys que encara no s'ha
desenvolupat, amb la creació d'una vorera amb
llambordins que tindrà una amplada de 6,2 metres,
seguint l'estètica actual. D'altra banda, també
s'incorporarà clavegueram, pluvials, sistema
de reg eficient i la pre-instal·lació del sistema
d'enllumenat.
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Ocupació presenta una nova edició de Vinaròs Espai Treball
La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha
presentat esta setmana una nova edició
del programa ‘Vinaròs Espai Treball’,
que es durà a terme des de l'Agència de
Desenvolupament Local, per tal d'ajudar
a les persones aturades de la localitat a
cercar feina. Es tracta de tallers de curta
durada, de 3 hores, per assessorar als
veïns desocupats com realitzar un bon
currículum o com buscar treball d'una
forma més eficient a través d'Internet.
Cano ha explicat que els tallers es faran
tots els dilluns i dijous de cada mes de
12:30h a 14h, des del març fins al juny,
i estaran oberts a tota la ciutadania en
situació d'atur interessada en millorar
les seues capacitats per cercar feina”. En
aquest sentit la regidora ha remarcat que a

banda de millorar les capacitats de buscar
treball, els tallers també seran una bona
oportunitat per ajudar als participants
a familiaritzar-se amb les noves
tecnologies, avui en dia fonamentals per
a trobar feina. Els tallers són “Fes-te el teu
currículum”, “Busca Treball per Internet I” i
“Busca Treball per Internet II".
La regidora socialista ha insistit que les
places són limitades i caldrà realitzar
una inscripció prèvia a l'Agència de
Desenvolupament Local (ADL) ubicada
al carrer Sant Ramon. En aquest sentit,
ha remarcat que es donarà preferència
a les persones que estiguen inscrites
a l'Agència de Col·locació de Vinaròs.
Per més informació dels cursos que
s'ofereixen es poden adreçar a l'ADL.

Ajuntament i Confraria de Pescadors de Vinaròs proposen al Parlament
Europeu mesures per a la pesca al Mediterrani
X.Flores/Redacció

L'eurodiputada socialista valenciana, Inmaculada
Rodríguez Piñero va organitzar, els passats
dies 17 i 18 de febrer, una sèrie de reunions en
el parlament europeu amb seu a Brussel·les,
amb l'objectiu de posar damunt de la taula, a
Europa, les reivindicacions i projectes alternatius
sostenibles sobre pesca en el mediterrani.
Dimecres van comparèixer a la seu del PSPV
Vinaròs Edu Barberà, i els assistents a Brusel·les,
Fernando Juan, com a representant del PSPV i
Andrés Albiol, con a representant de la confraria
de pescadors San Pedro de Vinaròs, per explicar
el contingut de les reunions mantingudes.
A aquestes reunions van asistir també els
representants de les confraries de la Vila Joiosa,
Torrevella i Gandia, així com representants
municipals d'aquestes localitats. També van
assistir el director general de pesca de la comunitat
Valenciana, Roger Llanes, i David Calvo, diputat a les
Corts Valencianes i encarregat d'agricultura i pesca.
Andrés Albiol va explicar que va haver un intercanvi
d’opinions i es van poder explicar les mesures
proposades per part de les confraries pesqueres de
la provincia, i en especial de Vinaròs, per a la pesca
al Mediterrani, que són bàsicament sis. Una d’elles
es l’augment de la quota de pesca de la tonyina,
actualment restringida a poc més de 500 kilos per
embarcació. “Considerem que la regeneració de la
tonyina ja és un fet després de la regulació que es
va fer, i és el moment d’augmentar aquesta quota
de pesca”, va dir. Un altre punt són les parades
biològiques del bou i l’arrastre, que des de fa uns
anys s’aturen dos mesos, dels que la Unió Europea
només paga 15 dies i la Generalitat la resta. “Vam
proposar que s’en face càrrec dels dos mesos la
Unió Europea”, va explicar. Una altra mesura que
proposen és reobrir els desballestaments de les
embarcacions. “Si desballestem embarcacions
és cert que es perd flota pesquera, però els que
queden poden subsistir millor”, va indicar. D’altra
banda, es va parlar també de la contaminación
marina, apuntant els pescadors que cal fer un
anàlisi de la plataforma continental que abasta

el desembocament del riu Ebre, que
no está en condicions, perquè abans
hi havia molt de peix blau que anava
allí a menjar plàncton i actualment
no n’hi ha. També es van referir a
la pesca-turisme, considerant-ho
un complement econòmic per als
mariners, sent Vinaròs municipi
pioner en aplicar aquesta iniciativa.
En aquest sentit es va demanar
promocionar i subvencionar més
aquesta proposta per aconseguir
incrementar la flota que s’hi dedica.
Respecte a la pesca sostenible i els
plàstics, Albiol va dir que la Unió
Europea está decidida a subvencionar
encara més el fet de traure els
plàstics que s’hi troben al Fons marí
per minimitzar la contaminació. “La
cofraria de Vinaròs des de fa anys és
pionera en este aspecte, perquè en el
seu dia ja es va decidir posar un compartiment a
bord de cada embarcació per recollir tot allò que
es troba i contamina el mar, per després reciclar-ho
a terra”, va assenyalar.
De la seua banda, Juan va explicar que les runions
van ser molt profitoses i que Espanya és, en
aquest moment, el país que més diners rep del
Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), però
que no obstant això, la proposta de la Comissió
per al pròxim Marc Financer Pluriennal incloïa
una retallada de prop del 10% a la qual els
socialistes europeus es van oposar en considerarlos fonamentals per a la supervivència de la pesca
en el mediterrani i necessaris per a dur a terme
una transició econòmica sostenible, també en
la pesca. “Era el moment d’explicar les nostres
reivindicacions per a que no es dugue a terme
aquesta retallada”, va dir Juan.
El regidor socialista va explicar que es va
obtindre també molta informació sobre les
subvencions i ajudes que més costen arribar
a les confraries per desconeixement i que són
importants rebre-les (Fons Feder, Galps, etc).

Entre els responsables als quals se'ls van presentar
les propostes, demandes i alternatives, van destacar
Clara Aguilera-Coordinadora de la Comissió
de pesca-, Nicolás González- Eurodiputat de la
Comissió de Pesca-, Elisa Roller- responsable dels
fons europeus per a la pesca- o Camino LiqueteUnitat de Medi Ambient Marí de la Direcció
General de Medi Ambient de la Comissió Europea.
Juan també va indicar que durant la reunió amb
Medi Ambient, es va exposar la figura destacada
del pescador com a actor principal i necessari per
a un mediterrani sostenible, tant en la preservació
del fons marí mitjançant accions de recuperació
de residus, com a divulgador i concienciador
de la població amb l'activitat de pesca-turisme.
També, en posteriors reunions amb els Consellers
de Turisme i Pesca de la Representació Permanent
del Govern d'Espanya en les Institucions Europees
es va fer major recalcament en les concrecions
d'aquestes i altres activitats possibles per a
aconseguir, en el pròxim Marc Financer, les línies
necessàries de finançament per a poder dur a
terme aquesta diversificació i evitar una “mort
lenta i dolorosa de la pesca en el mediterrani”.
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Ayuntamiento y entidades locales se unen para limpiar las playas de Vinaròs

E.Fonollosa/X.Flores

Más de un centenar de vecinos
vinarocenses participaron el sábado
pasado en una gran jornada dedicada a la
limpieza de las calas y playas, organizada
por las Concejalías de Transición Ecológica
y Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Vinaròs, con la colaboración de APNAL
Ecologistas en Acción, Fridays for future,
Empresa Cítrics Roquetes y Cruz Roja.
El objetivo de este día era concienciar a
los vecinos de la gran importancia que
supone mantener las playas limpias para
evitar que los plásticos acaben en el mar. El
lugar de encuentro fue en els Cossis, junto
a la desembocadura del río Cervol. En
este punto, los voluntarios participantes
recibieron bolsas de basura, además de ser
obsequiados con botellas de agua, cítricos
y una gorra, y se formaron varios grupos
de trabajo. Cada uno de ellos se desplazó
hasta diferentes zonas costeras, como Sòl
de Riu, Cossis y Aigua Oliva. Los vecinos
llevaban guantes rígidos y los inscritos
previamente incluso contaban con un
seguro que abonó el Ayuntamiento en
caso de sufrir algún percance.
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El concejal de Transición Ecológica, Hugo
Romero, agradeció la colaboración de
las asociaciones ecologistas, así también
como de la Cruz Roja y la Empresa Cítrics
Roquetes e informó que la intención es
realizar más jornadas de este tipo. “La
costa es uno de los recursos naturales
más importantes de Vinaròs que es
preciso proteger y mantener en óptimas
condiciones", señaló.
La concejala de Obras y Servicios, Carmen
Morellà, por su parte, dijo que Costas
iniciará esta semana las obras de urgencia
aprobadas tras el temporal y la empresa
de mantenimiento de playas y la brigada
municipal van a comenzar también el
arreglo de las playas para que estén a
punto para las vacaciones de Semana
Santa. "Desde la Brigada Municipal se
realiza un gran trabajo en la limpieza del
litoral, pero el temporal marítimo de la
borrasca Gloria ha dejado a las calas y
playas una gran cantidad de residuos por
eso organizamos esta jornada para pedir
la colaboración de los vecinos", concluyó
la concejala socialista.
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Diumenge 8 de març, nova edició de Les Botigues al Carrer
Els comerços ompliran el centre de la localitat amb 35 parades des de les 9h fins a les 20h, per oferir productes de final de temporada d'hivern

Redacció/X.F

Diumenge els comerços tornaran a ser els
protagonistes de la jornada amb una nova
edició de Botigues al Carrer, organitzada per
l'Associació de Comerciants de Vinaròs (ACV),
amb la col·laboració de l'Ajuntament. Prop
una quarantena d'establiments ompliran el
centre del municipi amb productes de primera
qualitat amb ofertes molt atractives per tancar
la temporada hivernal.
La regidora de Desenvolupament Local, Anna
Fibla, ha convidat als veïns de tota la comarca a
apropar-se fins a Vinaròs aquest diumenge per
gaudir de la variada oferta que mostraran els
comerços. En aquest sentit, ha destacat que "des
del Govern Municipal sempre donarem suport
a les iniciatives que ajuden a promocionar les
compres a la localitat i fidelitzen als clients, d'un
dels sectors econòmics més importants de la
localitat". Fibla afegia que la ciutat disposa de
més de 500 comerços amb una gran varietat
de productes que es complementa amb
gastronomia, cultura i patrimoni, ideal per venir
amb la família per passar una bona jornada.
La presidenta de l'ACV, María Ángeles
Pereda, ha detallat que es comptarà amb
una gran oferta comercial que anirà des de
complements, sabateria, moda, esports i fins i
tot immobiliàries que mostraran tots els seus
productes amb ofertes especials, sempre amb
la millor atenció personalitzada del comerç de
proximitat.
Pel que fa a l'horari, les més de 35 botigues
obriran des de les 9h fins a les 20h de forma
ininterrompuda perquè els veïns disposen de
temps suficient per fer les compres i gaudir
d'una bona jornada en família a Vinaròs.
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El Consell Municipal de Formació de Persones Adultes i l’Associació
d’Alumnes presenten els nous cursos i activitats
Redacció

La regidora d’Educació, Begoña López, i la
coordinadora del Consell Municipal de Formació de
Persones Adultes, Anna García, han presentat esta
setmana els nous cursos que complementaran tots
els que ja estan en marxa i començaran aquest mes
de març. Una vegada més s'ha apostat per oferir
una àmplia oferta de tallers per aquells veïns que
vulguen adquirir nous coneixements o millorar els
que ja tenen, així com gaudir del temps lliure.
Durant la presentació la regidora d'Educació,
Begoña López, agraïa l'esforç que cada any realitza
el Consell per oferir la formació i sobretot atendre
la demanda dels alumnes. En aquest sentit,
destacava la introducció de nous cursos, com ara
iniciació al xinés. Pel que fa als tallers de música i
ball, López assenyalava que a causa de problemes
amb l'empresa encarregada de la formació s'ha
hagut d'adjudicar de nou els tallers, fet que ha
endarrerit el procés de matrícula i la posada en
marxa.
La coordinadora del Consell Municipal de
Formació de Persones Adultes, Anna Garcia, ha
explicat que les inscripcions per als cursos de ball
s'obriran aquest divendres a través d'Internet des
de la pàgina www.consellepa.vinaros.es. Segons
detallava, hi haurà disponibles el 75% de les places,
mentre que per a la resta la matrícula es podrà
realitzar des de la mateixa seu de l'escola a l'antic

col·legi Sant Sebastià a partir del dilluns 9 de març.
Grups de conversa
Enguany es posaran en marxa els grups de conversa
en castellà, valencià, anglés, francés i alemany
perquè les persones interessades en aprendre
l'idioma puguen millorar la seva expressió oral.
Garcia comentava que s'han obert les places,
tant per als alumnes que vulguen aprendre, com
per a les persones disposades a dirigir els grups
de conversa. En aquest sentit, comentava que es
poden proposar altres idiomes, sempre que siguen
la llengua materna de la persona disposada a
dirigir les sessions.
Concurs de fotografia
L’Associació d’Alumnes del CMFPA ha convocat
un nou concurs de fotografia, aquesta vegada
amb l'aigua com a tema principal. Per a participar
només cal ser major d'edat i presentar instantànies
inèdites a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC) o a Foto Estudio Alfonso des de l'1 d'abril
fins al 8 de maig.
Cal destacar que el primer premi serà de 300€, 200
per al segon i 100 per al tercer classificat, a més de
dos accèssits i altres guardons especials. Totes les
bases del concurs es poden consultar al web www.
consellepa.vinaros.es
Concert benèfic
Des de la mateixa Associació, s'ha organitzat per
al dissabte 28 de març, a les 20:30h, un concert en

benefici de l'entitat Open Arms, que treballa de
forma desinteressada en el rescat dels centenars
de migrants que cada dia es llancen a la mar per a
buscar unes millors condicions de vida o fugir de
la guerra.
La Big Band Band, formada pel voltant de 20
músics procedents d’Alcanar, Les Cases, Benicarló,
Ulldecona i Vinaròs, serà l'encarregada d'oferir el
concert amb un recital molt especial. El gènere
musical que els defineix és el swing, música dels
anys 20, i adaptacions de qualsevol temps o estil.
El preu de l'entrada serà de 5€ i tota la recaptació
es destinarà a Open Arms. Així, la cita és una doble
oportunitat: gaudir de la bona música i donar
suport a la tasca d'Open Arms.

El PVI assegura que la seua oposició ha propiciat que el centre d’inspiració
turística no s’instale a l’edifici de l’antiga cooperativa de pesca
Marcela Barbé diu que hi ha punts de la moció del Dia de la Dona que l’Ajuntament incompleix
X.Flores

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) va
comparèixer dimecres a la seu del partit, on Juan
Blanchadell, acompanyat de Marcela Barbé, va
recordar l’oposició “frontal” que han fet des del
primer moment per a que el centre d’inspiració
turística no s’instalés a l’edifici de l’antiga
cooperativa, i va agrair el suport unànim rebut en
la seua moció al ple de febrer, que va ratificar per
unanimitat que no s’ubicarà allí. Blanchadell va
recordar els motius pels quals el PVI s’oposa a ubicar
allí el centre, recordant que no es de propiestat
municipal i suposaria pagar un canon i que Europa
desestime la subvenció, el fet que al pla d’usos es
contempla que aquest edifici desaparegue, al estar
prevista la construcció d’una marina privada, que
siga una construcció molt antiga i en molt males
condicions i que no reunisca les condicions per
ubicar allí un centre turístic perquè tampoc té lloc
per deixar passar els vehicles d’emergència.
“Aquest centre ha d’ubicar-se a un lloc de propietat
municipal. Nosaltres hem proposat la cotxera de
Batet, però hi ha altres on es pot instalar”, va dir
Blanchadell, que va lamentar que l’equip de govern
haja pagat ja 16.000 euros per fer un projecte
bàsic que ha hagut de paralitzar per fer a l’antiga
cooperativa el centre d’inspiració turística.
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Va lamentar també que el regidor de Turisme,
Marc Albella, hagués dit al ple que no calia haver
presentat la moció en aquest sentit, assenyalant
que la decisió de no ubicar-lo allí ja estava presa,
“quan l’equip de govern no ha informat en cap
moment al respecte, motiu pel qual vam presentar
la moció”.
“Crec que si el PVI no hagués presentat aquesta
oposició a ubicar allí el centre i exposar els motius,
l’equip de govern no hagués fet la consulta a
l’oficina de l’EDUSI i el centre l’hagueren instalat
allí i haguera pogut passar el mateix que va passar
amb la piscina”, va indicar.
Blanchadell ha afegit que el seu programa
coincideix en un 80% amb el dels socialistes i que
voldrien donar més suport a l’equip de govern,
“però no ho podem fer moltes vegades per la
manera en que plantegen les coses”. Va indicar
també que en este moment al consistori “hi ha
una bicefàlia que no dona confiança” i que “a les
comissions no expliquen ni la meitat de les coses
i després surten les sorpreses, fet que també resta
confiança”.
De la seua banda, Barbé va assenyalar que el PVI va
votar a favor de la moció del Dia de la Dona, però va
dir que l’Ajuntament no compleix un dels punts, el
de garantir una alternativa residencial a les dones

víctimes de violencia de gènere i en exclusió social,
i un altre que dicta que l’administració blindarà els
recursos materials, personals i conòmics i garantirà
l’augment de la dotació pressupostària necessària
per desenvolupar els objectius anteriors. En
este sentit va dir que “l’Ajuntament de Vinaròs
no garanteix cap residencia a les víctimes de
maltractament. Hi havia una casa d’acollida que
per falta de recursos econòmics del consistori es
va tancar, mentre que la dotació pressupostària en
benestar social ha baixat en vora 100.000 euros en
els pressupostos d’enguany”, va concloure.

7 de març de 2020

SOCIETAT

El armador de pesca argentino (Mar del Plata) César Ciciotti y su
esposa Ana, suministradores de salazón a una conocida empresa
de la localidad, visitaron Vinaròs con unos amigos para disfrutar del
carnaval.
Poda de palmeres municipals. Fotos: M.Castejón

Continuen apareixent restes de tonyines a Vinaròs
després de la llevantada del Glòria

Los matrimonios holandeses Erwin y Astrid y Derk y Anita
disfrutaron de los desfiles del Carnaval de Vinaròs
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“GLORIA” i altres borrasques, a futur,
podran abatre´s sobre el nostre litoral
Per Francisco Amat, biòleg
La geologia del terme de Vinaròs
respon al període Quaternari que
caracteritza quasi tota la província de
Castelló de la Plana. Es una geologia
molt recent (1,8 milions d´anys,
fins avui dia) formada per les lleres
de xarxes fluvials de rius i rambles,
que s´han dedicat al carreteig de
grans acumulacions de còdols de
tot tamany en disposició caòtica,
amb grans llits de graves, dels quals
el riu Cérvol n’és un exemple com
descriu Sos Baynat (1981). Tal com es
pot observar en el “Mapa Geológico
de España (MGE)”, fulla 571
corresponent a Vinaròs, i com senyala
Sos Baynat, la geologia mostra
quasi exclusivament la presència de
formacions denominades planes,
rambles i terrasses, de materials
procedents de l' interior del país:
còdols, arenes, margues, argiles,
originats per la destrucció de
terrenys del Triàsic (252-201 Milions
d´anys) i del Cretàcic (145-60 M.anys)
quasi
exclusivament.
Aquests
materials – conglomerats- poden
estar soldats per pastes (morters?)
naturals, calcaris o silícics, col·locats
en sedimentacions horitzontals, o
estratificades creuades, segons els
llocs on s´observen.
Aquesta formació es general en tota
la comarca, de la qual se´n escapen
llocs tan curiosos com el penyal de
Peníscola, d´origen en el Juràssic
(200 M.anys), format per pedra
calcària microcristal·lina i dolomies
portlandianes, i que, com a estructura
geològica, quasi segur que no ha
sofert els efectes de la borrasca, i
els puigs de l´ermita de Vinaròs i de
la Nau de Benicarló, procedents del
Cretàcic Inferior (130-140 M.anys), i
formats per pedra calcària massiva.
Però el que queda evident en
observar aquestes estructures en
les roques aïllades a la llera el riu
Cérvol (foto 1) i en els penya-segats
del litoral de Vinaròs (nord i sud)
(foto 2), és que les formacions de
conglomerats descansen damunt de
capes d´argiles poc compactes, com
s´evidencia en la descripció de la
fulla 571 del MGE, argiles que deuen
ser molt més fàcils d´erosionar per
l´aigua del riu o del mar, i més en els
temporals forts com els que s´han
donat durant l´episodi de la borrasca
“Gloria” el passat mes de gener, i que
han ocasionat les destrosses per tots
conegudes.
Sembla que la situació, a futur,
no millorarà, al menys al litoral si
el nivell del mar va pujant com
12

una conseqüència més del canvi
climàtic. I el nivell del mar va pujant.
L´augment de temperatures a la
superfície del planeta fa que moltes
grans reserves d´aigua, ara en forma
de gel, vagin arribant als oceans.
Entre els exemples més clars tenim
la pèrdua o minva de les glaceres
clàssiques en les serralades més
importants del planeta. A Alaska
la glacera Mendenhall s´ha retirat
més de mig kilòmetre entre 2007 i
2015, a Perú el Oori Kalis ha perdut
1,14 km entre 1978 i 2016, a Islàndia
el Solheimajokull ha perdut 625
m entre 2007 i 2015, a Suïssa les
glaceres Stein i Tift han perdut entre
mig km i 1,7 km entre 2007 i 2015.
Cal tenir en compte que el 40% de
l´aigua dolça que consumeix Europa
te el seu origen en la porció dels
Alps compresa entre Àustria, França
i Italia.
Si considerem grans superfícies
continentals
permanentment
gelades (fins fa poc), cal pensar que
el desglaç que estan patint significa
enormes volums d´aigua. Posem
per cas Groenlàndia, on glaceres
com Sermilik i Qaleraliq també
mostren grans reduccions, i que son
símptoma de la reducció general del
gel groenlandès, que en alguns llocs
presenta gruixàries de fins 2-3 km. Es
ben sabut que els territoris coberts
de gel rebutgen o emmirallen la llum
del sol pel seu color blanc, però els
terrenys que resten al descobert,
quan es fon el gel, capten millor
el calor del sol i augmenten la
temperatura, el que contribueix a
accelerar el desglaç. Si Groenlàndia
arribés a desglaçar-se, encara que
fos temporalment, el nivell dels mars
podria créixer quasi 7 metres. No serà
fàcil, però al ritme actual el desglaç
de Groenlàndia pot ocasionar un
augment del nivell dels mars de 8
cm cap l´any 2050, i progressivament
fins els 96 cm l´any 2200.
Hi han altres grans acumulacions
de gel en el planeta que passen
pel mateix drama: Alaska, Siberia,
l´oceà Àrtic, l´Antàrtida, que en
desglaçar-se ens amenacen amb
l´augment del nivell del mar, però
que, per altra banda, són llocs on
la estultícia humana del progrés
sense límits hi posa els ulls per
poder-hi extraure els recursos que
amaguen, i que són tan essencials
per aquest desenvolupament, o per
poder facilitar el seu transport entre
continents.

Roques a la llera del riu

Penya-segat a la costa nord

Està prou comprovat que al fons
de l´oceà Àrtic hi ha el 13 % de les
reserves petrolieres per explotar. Que
aquests llocs coberts de gel tenen
grans reserves d´urani, zinc, terres
rares i altres elements indispensables
per al desenvolupament de la
tecnologia actual i futura, i que el seu
desglaç parcial (estacional) facilitarà
les comunicacions com la Ruta
del Mar del Nord, entre el Mar de
Barents (Rusia) i l´estret de Behring
(Siberia-Alaska). En aquest sentit cal
recordar que els USA, en temps del
seu president Harry Truman (1946)
varen voler comprar Groenlàndia a
Dinamarca per 100 milions de dòlars.
No ho varen aconseguir, però hi
tenen una base militar subterrània
(Thule) per poder exercir una
vigilància anti míssils. Sembla que
el Sr. Trump ha tornat a intentar el
negoci, però sense èxit. Malgrat tot,
la base militar encara hi és.
Molta més informació es podria
aportar sobre les circumstàncies amb
que el canvi climàtic està afavorint
l´augment de temperatura al
planeta, el desglaç dels gels “eterns”,
l´augment del nivell dels mars. I no
hem considerat la participació del
desglaç procedent de la Antàrtida,
que manifesta un comportament
bastant diferent del considerat abans.
Mirarem de fer.ho poc a poc. Però el
que és innegable és que en el nostre
litoral els efectes seran palesos, i cada
cop més.
Per això causa prou mal efecte
quan es veu que els polítics
utilitzen
la
impredictibilitat
dels
fenòmens
meteorològics,
cada cop més desastrossos, per
engegar
polèmiques exclusiva
i miserablement partidàries que
no treuen cap a res, sabent que a

penes es poden prendre mesures
realment eficaces per enfrontar els
riscos de la dinàmica dels processos
naturals extrems associats a un gran
desplegament d´energia. Sí que hi
ha possibilitat d´aplicar actuacions
respectuoses,
que
difícilment
facilitaran la recuperació natural,
però podran reduir la perillositat
i minimitzar el risc de desastres
materials y/o humans. Això es
l´únic que cal tindre prou clar, un
cop els fets consumats d´un mal
desenvolupament urbanístic (costes
nord i sud de Vinaròs) no tenen remei.
Podem pensar que els responsables
tècnics i polítics de les actuacions a
emprendre assoliran un coneixement
adequat dels processos als que
s’enfronten, del terreny on actuar i
de la interrelació entre tot plegat,
per evitar els mals i pèrdues que els
futurs esdeveniments meteorològics
ens poden provocar. Amen.
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Semana Santa de Vinaròs 2020,
Declarada “Fiesta De Interés Turístico Autonómico”

Oración del huerto
Salvador Quinzá Macip

Tal como les indiqué la pasada semana, a partir
de esta, les voy a ir presentando las 15 cofradías
de que consta nuestra Semana Santa de Vinaròs.
Cada una de ellas tendrá una imagen del
paso, y a través de la vista de esta imagen, les
mostraré las citas bíblicas de la “Biblia Católica”,
concretamente de la “Biblia de Jerusalén”, en
que las mismas citas vayan relacionadas con lo
que estaremos viendo en la imagen. Esta es una
ardua labor, y supongo que alguna que otra cita
me dejaré. Las que comunicaré serán las que más
relación tienen con la imagen, y de entre ellas,
escogeré alguna que les insertaré.
Mi idea es ir sacando semana a semana a tres
de nuestras cofradías. El orden lo he colocado
según marcan los evangelios con la historia de la
pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
Espero sea del agrado de nuestros amables
lectores del “Diariet”.
ORACIÓN DEL HUERTO
Citas bíblicas: Mateo 26, 39.42 Marcos 14, 3236 Lucas 22, 39-44
Si bien creemos que la palabra correcta sería

San Pedro

“Oración en el huerto” de Nuestro Señor Jesucristo,
vamos a respetar la denominación de su cofradía.
Evangelio según San Lucas. Capítulo 22,
versículos del 39-44
Salió, y como era de costumbre, fue al monte de
los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al
lugar, les dijo: “Pedid que no caigáis en tentación”.
Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto
de rodillas, oraba así: “Padre, si quieres, aparta de
mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya”. Entonces se le apareció un ángel venido del
cielo que le confortaba.
PASO DE SAN PEDRO
Citas bíblicas: Mateo 26, 33-35.37.40.58.6975 Marcos 14, 28-31.54.66-72 Lucas 22, 31-34
Juan 18, 10-11, 15-18, 25-27
No esperaba encontrar tantas citas bíblicas de San
Pedro. De todas formas, la imagen procesional
recoge a San Pedro en una actitud, a mi modo de
ver, post-pascual. Creo que se trata en el momento
en que después de la resurrección de Jesucristo, él
recibe como cabeza, el símbolo de las llaves de la
iglesia y es declarado como el primer Papa de la
historia de la iglesia cristiana.
Evangelio según San Lucas. Capítulo 22,
versículos del 31-34
“¡Simón, Simón! Sábete que Satanás ha solicitado

Azotes en la columna

el poder cribarnos como trigo, pero yo he rogado
por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando
hayas vuelto, confirma a tus hermanos”. Él replicó:
“Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel
y la muerte”. Pero Jesús contestó: “Te digo, Pedro,
que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás
negado tres veces que me conoces”.
Evangelio según San Mateo. Capítulo 26,
versículo 75
Pedro se acordó entonces de aquello que le
había dicho Jesús: “Antes que el gallo cante, me
habrás negado tres veces.” Y, saliendo afuera, lloró
amargamente.
HERMANDAD ESTUDIANTIL DE LOS AZOTES EN
LA COLUMNA
Citas bíblicas: Mateo 27, 26 Marcos 15, 15 Juan
19,1
Evangelio según San Marcos 15, 15
Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente,
les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo,
lo entregó para que fuera crucificado.
Seguiré la próxima semana con las cofradías: “Ecce
Homo”, “Jesús Cautivo” y la “Venerable cofradía de
la Santísima Faz”.
Hasta la próxima semana.

Nota necrológica. Manolo, hermano, Descansa En Paz
El pasado jueves día 20 de febrero, fallecía D.
Manolo Vinaixa Porcar hermano de mossèn
Emilio. El sábado se realizaban los funerales
y posterior entierro en su ciudad natal del
“Portell de Morella”, oficiados por mosén Emilio,
y a la cual le acompañaron un buen grupo de
hermanos sacerdotes. También se desplazó
gente de nuestra ciudad de Vinaròs, donde el
mosén es párroco de la parroquia Arciprestal de
La Asunción, y a la vez, canónigo de la Catedral
de Tortosa.
Los funerales por el alma de Manolo y demás
difuntos en nuestra ciudad, se realizaron el

sábado próximo día 29 a las 19 horas en la
arciprestal de La Asunción, con misa oficiada
por mosén Emilio, y concelebrada por el vicario,
mosén Maxi.
Mosén Emilio, en la homilía, hacía mención
después de hacer resonar la palabra de Dios,
del fallecimiento de su hermano mayor y
agradecía la asistencia de familiares bajados
exprofeso del Portell de Morella, amigos, y
gentes de las parroquias de Vinaròs, que le
quisieron acompañar en estos momentos tan
tristes para él.
Nos decía mossèn Emilio, que uno se encuentra

huérfano cuando se le van los padres y
hermanos, si bien se cuenta con la familia,
hermanos sacerdotes y amigos. Hablaba de la
soledad del sacerdote.
Pues bien, mosén Emilio, que sepa que somos
muchas las personas que lo apreciamos,
queremos, y que sentimos el fallecimiento de
su hermano Manolo. A mí por mi parte, sabe
que lo aprecio y que tiene un amigo y hermano
en Cristo para toda la vida.
Manolo, hermano, Descansa En Paz.
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Xocolatada Solidària
Dissabte 29 de febrer va tindre lloc al mercat
municipal la Xocolatada Solidària 2020, per a recollir
beneficis que enguany es destinaran a l’AESNI
(Asociación Española de Síndrome Nefrótico Infantil).
Les voluntàries de Criant en Tribu van repartir
xocolata i xurros donats per Café Moustache, en
un ambient amenitzat pel DJ Jordi de Diskosins.
Van col·laborar també el Mercat de Vinaròs,
l’ajuntament, l’APP SmartCity, Carrefour i Artes
Gráficas Castell Impresores

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

RESUM CLIMATOLÒGIC FEBRER 2020 A VINARÒS
Temperatura

Pluja

ºC

Dia

Hora

Mitjana
Mínima

13,4
4,8

-6

-08:15

Màxima

23,9

4

13:45

½ Día +
calorós
½ Día + fred

17,6

4

10,4

6

Vent

l/m2

Dia

Hora

Dia més plujòs
Màx.
Intensitat

0
0

---

---

Total Mes

0,0

--

--

Mitjana
Màxima

Km/
h
1,3
45,1

Dia

Hora

-4

-19:45

Direcc.
dominant
SSE
O

Aquest Febrer ha estat 2,6ºC mes calorós que el de 2019, sent el dia més calorós el 4, amb una
temperatura de 23,9ºC (8,10ºC més que el dia més calorós de febrer de 2019).
No hi ha hagut pluges durant aquest mes, sent un mes extremadament càlid i molt sec. Ha segut el
mes de febrer més càlid des que hi ha registres. La temperatura mitjana del mes de febrer de 2020
(13,4ºC), fins i tot és més gran que la mitjana d'un mes de març normal (uns 11-12ºC).

03/01/2019, 10:00h
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Un seguiment arqueològic documenta la muralla del segle XVI
en la reforma d’un establiment a Vinaròs

E.Fonollosa

Aquest estiu passat, en el seguiment arqueològic fet en l'obra de reforma de
la nova Cafeteria Cocoa, situada en el número 39 de la plaça de Sant Antoni,
es va poder documentar un tram de la muralla d'època moderna de la segona
meitat del segle XVI.
L'arqueòleg encarregat d'aquest seguiment d'obra, David López Serrano de
l'empresa Estrats, Treballs d'Arqueologia S.L., explica que a l'alçar el paviment
actual de la planta baixa, després de la neteja corresponent, es va poder
documentar un consistent mur d'1,60 metres d'amplada travat amb argamassa
de cal. Aquest gran mur conservava fins a 1,50 metres d'alçat, fonamentat
sobre la roca, i presentava un lleuger talús amb restes d'enlluït en la cara que
mira a la plaça Sant Antoni. Per les seues dimensions, la ceràmica associada
recuperada en l'excavació, i pels paral·lels d'altres excavacions properes, es
va interpretar com un tram de la muralla que envoltava i protegia la vil·la de
Vinaròs en el temps en què Cervantes escrivia el Quixot.
A la banda interna de la muralla, sota el paviment actual es va documentar
un pou adossat a la muralla, i també restes de murs, paviments i canals d'un
habitatge anterior, dels segles XVIII i XIX, de quan els exèrcits de Napoleó van
envair la península i la guerra civil Carlista va fer estralls entre els veïns de
Vinaròs.
Cal recordar que l'actuació arqueològica és obligatòria quan s'altera el subsòl
dins l'àrea protegida del nucli històric de Vinaròs, actualment limitat al recinte
emmurallat del segle XVI. Després de documentar les restes i recuperar els
materials arqueològics per a futurs estudis, es van protegir les estructures
trobades sota el paviment reformat de la nova cafeteria.
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Un antiguo cartel circense
Alfredo Gómez Acebes

Hace poco ha llegado a nuestras manos un antiguo
cartel (21x45 cms) que estando sin datar lo podemos
fechar en los años 1920. Hasta hace muy poco no se
concebía la fiesta de una ciudad sin la llegada del circo
y, durante años, fue uno de los pocos espectáculos al
alcance de la mayoría, donde la gente podía olvidar
sus preocupaciones y alegrarse por unas horas. El
Gran Circo Maravillas era uno de esos circos.
En aquellos años de principios de siglo la diversión
en nuestra ciudad era escasa. Se limitaba como
mucho a los toros, el teatro, el cine, el incipiente
fútbol y poco más, destinado sobre todo a un público
masculino donde quedaban excluidos las mujeres
y sobre todo los niños y adolescentes. No es de
extrañar que un espectáculo de estas características
fuese un acontecimiento en la población. Rondaban
los años ‘20 cuando recayó en nuestra ciudad el gran
circo Maravillas, instalado junto a las Escuelas, es de
suponer que junto al antiguo San Sebastián. Era de
tamaño mediano y generalmente su preceptiva
autorización incluía, además, el cartel anunciador
de su función. El cartel, de mala calidad técnica, sin
embargo nos transmite algo más.
Aquí estuvo el circo instalado al menos una semana
con función diaria, por la tarde, llegando el fin de
semana a celebrar tres funciones diarias; a las 4, a las
6 y a las 9 y media de la noche.
El Circo Maravillas, que había sido fundado por
Eugenio Romero, actuó especialmente en el levante

español desde 1920 hasta la guerra civil, donde fue
bombardeado y destruido completamente en Avila,
aunque tras la guerra renació.
Aquí en el circo, como vemos en el cartel, actuaron
los payasos “Hermanos Riquelme”, una troupe
compuesta por seis personas, cuatro hombres:
Juan, Salvador, Humberto, Francisco y dos mujeres,
procedentes de Andalucía. Los Hermanos Riquelme
constituyeron una saga de payasos únicos en su
género y que tanta relación tuvieron con Valencia.
Humberto, con su inseparable bigote y que vestía
impecable con chistera, utilizaba en ocasiones el
nombre artístico de Caracatre. Francisco era conocido
por el Augusto y Juan como Carablanca. Con el Gran
Circo de Romero llegaron a ser grandes artistas
consagrados, casándose incluso dos de los hermanos
con dos hijas del citado empresario. Y aquí este circo,
junto a ellos, debutaron en su día una de las sagas de
artistas más famosas de España y de Latinoamérica:
los Aragón. En este circo trabajaron Gaby y Fofó por
primera vez.
El cartel lo componían además una serie de artistas
que nos son desconocidos: The flying André, el
trapecista beodo; Tea Madrigali, la atleta moderna;
Vitali, con su troupe de perros, y el domador del
elefante Mago, “protagonista de películas”. Circos
ambulantes que no solían llevar animales exóticos
en su repertorio aunque en este caso iban con un
elefante a cuestas, del cual desconocemos qué
películas protagonizó.

Campanya 'Tu tries el llibre'
TU TRIES EL LLIBRE

TU TRIES EL LLIBRE

............................................................del centre.............................................,
ara que estàs cursant primer de primària i t’has iniciat en la lectura, des
de la Biblioteca Municipal t’animem a entrar en el món de la literatura
infantil, a conéixer les llibreries de Vinaròs i, també, a fer gran la
biblioteca del teu col·legi.

......................................................................................................del centre.......................................................................................................................,
ara que estàs cursant quart de primària i ja saps llegir bé, des de la Biblioteca Municipal t’animem
a seguir en el món de la literatura infantil, a conéixer les llibreries de Vinaròs i, també, a fer gran la
biblioteca del teu col·legi.
Amb aquesta targeta et volem fer un regal: que pugues triar un llibre de lectura d'una de les llibreries

Amb aquesta targeta et volem fer un regal: que pugues triar un llibre

de Vinaròs, el que més t'agrade, i un cop l'hages llegit l’entregues com a donació a la biblioteca del teu

cop l'hages llegit l’entregues com a donació a la biblioteca del teu centre

AQUESTA CAMPANYA ÉS VÀLIDA PER AL CURS ESCOLAR 2019-2020

de lectura d'una de les llibreries de Vinaròs, el que més t'agrade, i un

centre escolar perquè passe a formar part del fons bibliogràfic del col·legi.

escolar perquè passe a formar part del fons bibliogràfic del col·legi.

AQUESTA CAMPANYA ÉS VÀLIDA PER AL CURS ESCOLAR 2019-2020
Amb la col·laboració de:

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Vinaròs, a través de la Biblioteca Municipal, i
amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació
i les llibreries de Vinaròs, posa en funcionament
la quarta edició de la campanya Tu tries el llibre
dirigida als xiquets i xiquetes de primer i quart de
primària dels centres educatius del municipi.
La iniciativa pretén estimular els hàbits lectors dels
alumnes de 6 i 9 anys, donar a conèixer i descobrir
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el món de les llibreries, donar valor als llibres,
reforçar les vendes de llibres infantils i col·laborar
en la consolidació de les biblioteques escolars o
d’aula.
Per tant, els xiquets que estan cursant 1er i 4r de
primària, li regalem aquesta targeta i se'ls convida
a anar a qualsevol de les 3 llibreries de Vinaròs
(Lisboa, Obreda i Els Diaris) i bescanviar-la per un

Amb la col·laboració de:

llibre en valencià. La targeta té un valor equivalent
a 9 i 11 euros i només es pot triar un llibre per
targeta. Un cop l’haja llegit cal que el cedisca a
la biblioteca del seu centre escolar perquè forme
part del fons bibliogràfic del col·legi.
Esperem continuar col·laborant en la promoció i
difusió de la cultura entre la comunitat educativa
de la nostra ciutat.
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Resennya literària. Tertúlia Literaria Àgora
“Canto jo i la muntantya balla”, el llibre de les veus d’Irene Solà
El divendres 13 de febrer a la
TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA, vam
compartir la lectura del nou llibre de
Irene Solà, Premi Llibres Anagrama
de Novel·la.
Aquesta vegada, vam aprofitar els
recursos que ens ofereix la nostra
Biblioteca Municipal i va ser l'autora
la que,mitjançant una entrevista
audiovisual, ens va presentar el seu
llibre. Aquesta sorprenent i jove
autora (Malla, 1990) té una curta i
premiada carrera literària, per ara, a
guardó per llibre (el poemari Bèstia,
2012, Premi Amadeu Oller; la novel·la
Els dics, 2017, Premi Documenta).
És llicenciada en Belles Arts, el que
aporta a la seua novel·la la creació
d’imatges de gran bellesa plàstica.
“Vam arribar amb les panxes plenes.
Doloroses. Els ventres negres,
carregats d’aigua fosca i freda i de
llamps i de trons”. Els núvols inicien
la novel·la i molts de nosaltres vam
començar el llibre sense saber ben
bé qui o què ens guiava en cadascun
dels capítols; si eren tempestes, un
ós, una dona que es veu obligada
a portar una vida que no ha triat,
un cabirol, un excursionista que no
acaba d’entendre com funcionen
els pobles del Pirineu, una dona
d’aigua o una xiqueta perduda a la

guerra civil. Alguns ens vam perdre
al mig de tantes veus, però altres, a
mesura que la novel·la avançava,vam
sentir com les històries es construïen
dins nostre. Perquè també som
hereus de llegendes i històries,
de fets extraordinaris i porfies, de
desgràcies i disputes familiars que
ni sabem quan van començar. Els
nostres avantpassats també ens les
han contades, aquestes històries
de bruixes tancades a l’església
vella, de fets màgics a la nit de
Sant Joan, de fantasmes familiars,
de llocs encantats. La narració ens
va connectar amb aquesta part
ancestral i ens va fer recuperar la
nostra consciència natural.
“No hi ha pena si no hi ha mort. No
hi ha dolor si el dolor es compartit.
No hi ha dolor si el dolor es memòria
i saber i vida. No hi ha dolor si ets un
bolet!”. Solà, fa un esforç important
de documentació per donar veu a
personatges que tradicionalment no
parlen. Com ella mateixa diu, sabem
de les bruixes pels homes que les van
jutjar i matar, de les dones d’aigua
pels homes que se’n van enamorar,
i no cal dir qui ha contat la història
de la guerra civil. Les veus canvien si
el que parla es un fantasma que no
té paraules, un cabirol que no veu

colors, un jove culpable d’una mort
accidental o una família que fuig de
la guerra. Són diferents dialectes,
diferents llengües que s’ajusten als
personatges i a les seues maneres de
viure. El català del nord, l’oriental i el
castellà lliguen una narració gairebé
poètica,que barreja els escenaris i
els temps de manera perfectament
estructurada, i dona coherència,
al final del llibre, a les vides d’una
constel·lació de personatges que ens
mostren la vida i la mort com una
seqüència continuada en la qual no
té sentit una sense l’altra.
En general el llibre ens va agradar,

però independentment del grau
de complaença la tertúlia va tornar
a adornar l’obra, la va fer créixer i
una altra novel·la, la nostra, es va
compondre amb les nostres històries,
amb les nostres veus.
Gemma Redó Ferré.
( Tertúlia Literària Àgora )
TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA
Propera Cita :
DIVENDRES 13 DE MARÇ , 17h30’
SALA
D’ACTES
BIBLIOTECA
MUNICIPAL VINARÒS
“ La ciutat i la casa ” de Natalia
Ginzburg
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Bruselas (2)

Un gobierno de “copia y pega”

Día Internacional de la Mujer

Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Por Marcela Barbé

Continuando con el artículo de
la pasada semana, referente a
la visita al Parlamento Europeo
de representantes de la
Cofradía de Pesca de Vinaròs y
del PSPV-PSOE local, corresponde ahora explicar
las reivindicaciones que se presentaron en las
diferentes reuniones.
Desde la Cofradía de Pesca de Vinaròs, las
principales reivindicaciones se concentraron en los
siguientes puntos:
Aumento de la cuota de atún rojo para
los pescadores de la zona. Se ha observado estos
últimos años un aumento del número de atunes,
y se reivindicó un incremento en la cuota de pesca
para la flota artesanal, muy limitada actualmente, y
que no solo tiene su parte económica en la pesca
local, sino también en el equilibrio de la cadena
trófica.
Homogeneización de las paradas
biológicas de acuerdo con datos científicos y
avaladas con ayudas económicas que cubran
la totalidad de las jornadas inactivas por dichas
paradas.
Desguace de barcos. Una reducción
de la flota artesanal con incentivos por parte
de la Unión Europea, con una finalidad básica
de equilibrio pesquero, es decir, de reducción
del esfuerzo pesquero al mismo tiempo que
aumenta la rentabilidad para los pescadores que
se mantengan.
Contaminación marina: Los principales
perjudicados de la contaminación en el
Mediterráneo son los pescadores, y precisamente
por este motivo se reclamó que la Unión Europea
inicie estudios científicos anuales sobre el impacto
de la contaminación (vertidos de pesticidas, aguas
residuales, residuos químicos), en especial en las
zonas de desembocadura de ríos y en particular en
el delta del Ebro.
Pesca Turismo: Es una de las medidas que
se iniciaron en el pasado programa marco y que, a
la vista de los resultados obtenidos allá donde se ha
empezado a implantar, hay que potenciar y dotar
con una mayor cuantía económica en el próximo
programa marco. La idea es favorecer la adaptación
de parte de la flota artesanal del Mediterráneo para
compensar a los pescadores por aquellos días que
dejen de faenar de manera más intensiva.
Recuperación y reciclaje de residuos
procedentes de los fondos marinos, con especial
mención a los plásticos. Esta idea fue presentada
como una de las medidas más importantes a
trabajar en los próximos años. En la mayoría de
las lonjas ya se están depositando y recuperando
residuos y se observa un aumento progresivo
de estos, en especial de plásticos. Se trata de
revalorizarla y estudiar la manera de conseguir que
sea una fuente de ingresos complementaria en la
economía de los pescadores.
Todos estos puntos se trataron, explicaron
y defendieron en las sucesivas reuniones, y
forman ya parte de las medidas a negociar en el
tema pesquero de la Unión Europea. Ahora, lo
importante es realizar el seguimiento y trabajar
en todas las líneas existentes a día de hoy, sobre
todo trasladándolas y facilitándolas al sector
pesquero, con ejemplos de éxito en otras zonas del
Mediterráneo.
No se trata solo de pedir, sobre todo hay que
trabajar las medidas allí donde corresponde, y los
socialistas valencianos lo tenemos muy claro y lo
aplicamos.
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La situación vivida en el
último pleno demuestra
www.ppvinaros.es hasta qué punto el
gobierno
local
vive
instalado en la autocomplacencia y el descanso
perenne fruto de la falta de ideas, proyecto y
liderazgo del grupo de concejales que encabezan
Guillem Alsina y Anna Fibla.
El portavoz socialista reconoció ante el pleno,
a la vista de todos los vinarocenses, que son
un gobierno "que copia y pega" las propuestas
de solución planteadas desde el PP ante los
problemas que tanto el PSPV-PSOE como Totes i
tots desconocían 24 horas antes o que ocultaban
para no tener que exigir soluciones al gobierno
central de Pedro Sánchez.
RENFE ha adelantado unilateralmente el primer
tren Regional hacia Castellón, en lugar de tener
la salida a las 6:25 ahora lo hace a las 5:45 y las
consecuencias es que el 90% de los viajeros
habituales ahora ya no van en tren y han vuelto
a la carretera. También desde enero la venta de
billetes en taquilla está cerrada al mediodía y el
Ministro Ábalos lleva paralizando la adjudicación
de los nuevos trenes desde julio de 2018. Los
concejales del Partido Popular estamos a pie de
calle, hablando con la gente, escuchando sus
críticas y sus propuestas, observando el día a día
de nuestra ciudad y por ello planteamos en el
pleno la moción que busca respuestas y soluciones
a estas situaciones y que el PSOE “copió y pegó”
como los malos estudiantes cuando llega la hora
del examen.
Vinaròs necesita más y necesita de un alcalde que
lidere de verdad a unos concejales que tengan
ganas de trabajar. La pasividad observada en la
gestión del día a día está provocando que los
problemas se acumulen y que otras ciudades
nos tomen la delantera en inversiones y en
planificación de proyectos.
Un gobierno que reconoce que “copia y pega” es un
gobierno agotado. Un gobierno que calla ante los
temas planteados por la oposición, que se esconde
en los debates y que únicamente habla en ruedas
de prensa y entrevistas donde nadie les puede dar
réplica es un gobierno ineficaz. Cuando tenemos
tantos retos por delante Vinaròs no merece un
gobierno escondido.
Vamos a seguir trabajando, con tesón y con
fuerza. Seguiremos haciendo propuestas porque
nosotros tenemos un proyecto para todos y de
futuro. Continuaremos denunciando la inacción
del gobierno y sus silencios. Ante el gobierno del
silencio y del “copia y pega” los vinarocenses tienen
una alternativa seria y fiable en el Partido Popular.
de Vinaròs

El PVI quiere hacer esta
semana un reconocimiento
a la labor de las mujeres
a lo largo de la historia, en la lucha de
sus derechos y conseguir la igualdad con
respecto a los hombres. Esta lucha comenzó
en el siglo XIX, en la mitad del siglo surgió
el movimiento sufragista, asociaciones de
mujeres que luchaban por mejorar su situación.
Los objetivos más importantes de este
movimiento fueron tres: conseguir el voto; la
igualdad en la educación, porque es la única vía
para conseguir ser independientes; y la mejora
laboral, porque haciendo el mismo trabajo se
cobraba por ser mujer la mitad y tenían prohibido
el acceso a muchas profesiones. En diciembre de
1977 la Asamblea de Naciones Unidas adoptó la
resolución de proclamar el 8 de marzo como el
día internacional de la mujer, para conmemorar
su lucha. Aunque se ha avanzado mucho, no
es menos cierto que continúan produciéndose
situaciones de desigualdad en todos los ámbitos
sociales, sobre todo el laboral: tienen las mujeres
más problemas para encontrar un puesto
de trabajo y perciben salarios más bajos que
los hombres. La desigualdad es la realidad
que envuelve la vida de las mujeres en
todo el mundo, todavía gran número de
ellas ocupan posiciones de subordinación.
Desde el PVI les invitamos a todos ustedes a
conmemorar el día 8 de marzo para reforzar
la igualdad entre hombres y mujeres y
comprometernos a trabajar en común para
evitar todo tipo de desigualdades a través
de las instituciones que representamos, para
evitar definitivamente la violencia de género.
También invitamos a todos los vinarocenses
a participar en todos los actos programados
por el consistorio, encaminados a sensibilizar
a la ciudadanía, y recordar a las mujeres que
cada día han de luchar por su supervivencia.
También queremos invitar a todos a la charla/
conferencia que se celebrará el 7 de marzo en
la biblioteca a las 11:30 h a cargo de la escritora
Pilar Bellés y que presentaré el acto yo misma.
¡Feliz día de la Dona!

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

7 de març de 2020

OPINIÓ
Dia Internacional de la Dona
Per S. Fabregat
Aquesta
setmana
l’article
el volem començar amb el
feminisme. La celebració del
Dia Internacional de la Dona
ens dóna peu per entrar en el
tema aportant el nostre granet de sorra a aquest
esdeveniment que en el decurs del temps s’ha
institucionalitzat reconeixent des de tots els
àmbits i de forma generalitzada la lluita que les
dones estan portant arreu del món des de fa molts
anys. El dret a la igualtat que s’ha de garantir per
tothom no pot obviar de cap de les maneres a les
dones, i els homes no ens podem posar de gairó i
hem de fer-les costat en totes les reivindicacions.
La lluita feminista és un exemple per tothom i per
la part negativa tenim la molt execrable violència
de gènere envers les dones, totes dues denúncies i
reivindicacions ens donen més que motius per no
defallir i encoratjar-les i encoratjar-nos encara més
en el seu esforç. Des d’aquesta modesta columna
poca cosa podem dir més, en els fets i actituds
diàries és on s’ha de notar. No es pot ser neutral
de cap de les maneres. Les volem sempre vives i
lluitadores.
Cal dir que l’Ajuntament de Vinaròs en ple se suma
a aquesta celebració i per això totes les regidores
de l’equip de govern van presentar un munt
d’activitats que esdevindran en el decurs dels tres
mesos propers per fer una commemoració com cal.
Activitats impulsades des de diferents regidories.
Però cal assenyalar que la regidoria de Política
Social i en concret la nostra companya Berta
Domènech ha estat la que ha portat la coordinació
d’aquest calendari.
Per començar els actes vàrem poder assistir
diumenge 1 de març a la primera representació
teatral del cicle de teatre que s’han preparat per
a aquests mesos vinents. Obra en consonància
amb les reivindicacions que ens porta la data del
8 de març i al voltant de la vida de Carmen Tórtola
Valencia, reivindicant la personalitat d’aquesta
artista transgressora i irreverent.
Teatre novament ple a vessar per poder gaudir
d’aquest nou espectacle que des de la regidoria
de cultura i la seua responsable Anna Fibla ens han
preparat per a aquest cicle d’hivern – primavera. Si
en l’anterior cicle l’èxit va ser aclaparador aquest
que hem encetat esperem que no siga menys i que
la gent anem responent amb la nostra assistència
a l’esforç que fa el consistori en fer aquesta
programació. Crec que tothom tornàvem a tenir
ganes de gaudir d’un bon espectacle i d’encetar
aquest nou cicle de teatre. Cert que no va decebre
en absolut.
No hi ha dos sense el tres. També aquest diumenge
passat va tenir protagonisme el regidor Hugo
Romero, que des de la seua regidoria de Transició
Ecològica va ser protagonista de la recollida
dels residus a les platges. Bosses de plàstics,
llaunes o molts d’altres materials van ser recollits
en la col·laboració amb diferents associacions i
entitats de la població i per descomptat amb la
sempre molt estimada col·laboració de la brigada
municipal. 900 Kg. de brossa trets del nostre litoral.
L’ecologisme, la cultura i la reivindicació feminista
per un cap de setmana en què el morat ha estat un
protagonisme principal.

Anònimes, silenciades
i oblidades

Per Mirella Extrem

Ens
endinsem
en un nou mes,
març, que a banda
d'assenyalar
l'arribada de la primavera també ens recorda la
lluita per la igualtat social arrossegada des de fa
molts anys. Sí, el 8 de març torna a ser el Dia de la
Dona Treballadora, una lluita que més d'un segle
després continua vigent. Des de meitat del segle
XIX, març ha viscut diferents actes reivindicatius
socials promoguts per dones treballadores (en
aquell moment, americanes) que van dir prou
a condicions laborals deplorables, diferència
salarial, jornades abusives o fins i tot el dret a
l'afiliació i a rebre formació, tot i que va acabar
amb un final tràgic.
Retornant al present, la realitat és que des
d'aquell context a l'actualitat les condicions
del món laboral han canviat prou però la dona
continua sent menyspreada i és el gènere que
representa la pobresa. Quantes dones acaben
la seua jornada laboral quan surten del seu lloc
de treball? Per desgràcia, moltíssimes dones
continuen treballant després de la jornada
amb les feines de casa o la cura de fills i familiars.
Un altre tipus de treball que suposa una càrrega
mental contínua, herència del patriarcat però
que cada vegada se'n responsabilitzen més
homes.
Però, un fet molt preocupant que després de
tants d'anys continua present és l'existència de
l'escletxa salarial. Ja no és sols que pel fet de
nàixer dona hem de realitzar feines vinculades
a la cura, feines d'economia submergida o que
tinguem damunt nostre un "techo de cristal" que
ens impedeix ascendir laboralment, sinó que per
ser dona hem de cobrar un 21,9% menys a l'any
respecte un home. O el que significa treballar
gratis els 55 últims dies de l'any.
Són massa dones anònimes a dia d'avui que
continuen patint desigualtat en l'àmbit laboral.
Massa treballadores que per por a perdre la
feina queden silenciades i perden el seu dret
a reivindicar millores laborals. I massa dones
oblidades durant la història a conseqüència
de les empreses (amb majoritàriament càrrecs
masculins) no milloren les seues condicions
laborals. Però aquesta lluita pel 8M no és puntual;
Compromís hi continua lluitant.

Chapuza turística
Per Emmanuel Herrera
En
Ciudadanos
desde
el
minuto uno mostramos nuestra
disconformidad con la ubicación
del futuro Centro de Inspiración
Turística en el antiguo edificio de
la cooperativa de pescadores. No podíamos
compartir que se destinaran más de 700.000
euros a un edificio que no es propiedad
municipal.
Así pues, pese a que este proyecto ha quedado
en nada, la gestión ha sido bastante pésima
puesto que hemos asumido el derribo de las
casetas de primero de mayo con la excusa de
reducir el coste del canon por el uso del edificio.
Es decir, hemos acabado tirando dinero a la
basura.
Ni una explicación, ni una disculpa, ni por
supuesto un mea culpa por este disparate. Lo
único que hemos oído del equipo de Gobierno
ha sido poner como excusa una moción de la
oposición e intentar tomarnos el pelo a todos,
pero ya les digo que no lo han conseguido.
Hace meses advertí que los fondos EDUSI única
y exclusivamente se podían destinar a edificios
municipales y por tanto, no eran válidos para la
cooperativa. El equipo de Gobierno era sabedor
de ello, pero lo han intentado ocultar hasta que
no han tenido más remedio que aceptar su
fracaso. Y sí, insisto, en lo de ‘su fracaso’ porque
por más que lo vendan como un logro paralizar
este proyecto es una chapuza.
Porque ahora, debemos buscar una nueva
ubicación deprisa y corriendo para no perder
las ayudas. No vaya a ser que con las prisas nos
vuelva a pasar lo mismo y metamos otra vez la
pata. El pez que se muerde la cola.
Antes de concluir, les dejo caer una reflexión.
Si ustedes creen conveniente destinar más de
setecientos mil euros a un centro de inspiración
turística, cuando el turismo de Vinaròs está
más muerto que vivo por la falta de un plan de
acción a corto y medio plazo.
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PREDICAR NO ÉS DONAR BLAT
Aquest article ja va ser publicat per Esquerra Unida
de Vinaròs en data del 20-3-2017. Després de passats
3 anys del mateix lamentablement tot continua
pràcticament igual.
En uns dies se celebrarà el dia Internacional de la
Dona. Es faran actes i celebracions durant la setmana
dedicada a la dona. I després què? Haurem d'esperar
un any per a recordar-nos dels problemes que inclús
continua patint la dona en tots els aspectes i perquè
alguns polítics amb responsabilitat es facen la foto
utilitzant dit dia, i després durant la resta de l' any, ”si
t'he vist no em recorde.”
Perquè no es pot oblidar que en ple any 2020 la
desigualtat entre l' home i la dona en tots els aspectes
continua sent d' una considerable diferència. En
alguns països més que en altres. Com tampoc es
pot oblidar que en els últims 10 anys s' han duplicat
les denúncies per abusos sexuals a les dones. Que
només 2 de cada 10 dones que pateixen violència
de gènere ho denuncien. Que l' any 2014 van ser
assassinades 59 dones. L' any 2015- 64, l' any 2016-

Manuel Villalta-Esquerra Unida

53 i en els 3 mesos primers del 2017 ja eren 20. Ja
que contar també el any 2018 i 2019. Açò significa
que alguna cosa falla. Que algo no funciona i que
celebrant una vegada a l' any el dia Internacional
de la Dona no és suficient. Com també és clar que:
”Predicar no és donar blat.”
Hem de ser conscients que este problema no és
només de la dona, és un problema de tots i és entre
tots els que cal buscar solucions per a millorar i
solucionar aquest problema.
Per tal motiu la pregunta és: A on esta l' Església
en este tema.? Què passa que és un problema que
no li preocupa? No té res a dir sobre el mateix.? O
segurament estarà més ocupada amb recolzar a
altres associacions que es gasten milers d'euros
per a informar-nos que els xiquets tenen penis i les
xiquetes vulva. Clar perquè no se'ls vegi el plomall
és millor: ” Predicar que donar blat.”
En Esquerra Unida no poden deixar de reconèixer
que en algo hem millorat en el tema de la dona.
Però tampoc podem deixar de reconèixer que en l´

any 2020 i en ple segle XXI encara
falta molt per ha millorar i per ha
solucionar.
Entenem que la dona deu de estar
unida i organitzada i utilitzar tots els mitjans al seu
abast per ha reivindicar i fer valdre els seus drets.
Els homes deuen de ser conscients que les dones
han de tindre els mateixos drets que els homes, que
tant sols per se dona ja és motiu per ha tindre els
mateixos drets i que en eixes dones també estan les
parelles i filles dels homes i que se suposa que ningú
voldrà que la seua parella o filla tingue menys drets
que ell.
Els polítics que se consideren progressistes ja des
de cada localitat per ser el Ajuntament la Institució
mes propera al poble deuen de lluitar i reivindicar en
totes les Institucions i a on sigue menester la plena
integració i igualtat de la dona. I que no siguem
dient, any darrere any, que ”Predicar no es donar
blat”

de 2020, aprovat encara no fa un mes, hi ha una
partida de 45.919,00€ amb el concepte de CENTRO
INSPIRACION TURÍSTICA VINARÒS-MAESTRAT.
El pitjor de tot és la preocupació que l’actual regidor
de turisme expressa (segons el diari) perquè la idea
ja venia expressada en el Pla de màrqueting turístic
del 2017 (perquè també se van pagar uns dinerets) i
ara no saben on fer una infraestructura (un projecte
suposem que ja s’ha encarregat i per tant s’haurà
de pagar) tant necessària pel futur del nostre poble
(una mica de sarcasme no va malament).
Ara esperem que ens expliquen quina idea tenen
per gastar-se els 75.000,00€ que hi ha al pressupost
sota l’epígraf de CENTRO CIVICO (per allò d’estar
preparats).
Nosaltres som cabuts i continuem pensant i
dient que la plaça de bous d’aquest poble és una

instal·lació amb un ventall de
possibilitats impressionants per ubicar un centre
multi usos cultural, centre d’inspiracions diverses,
Centre cívic i, el més important, per fer rendible
socialment una infraestructura actualment
infrautilitzada en la que ja s’han invertit moltíssims
diners per res.
Quan teníem representació a l’Ajuntament i dèiem
les coses que li dèiem a aquell equip de govern que
mai va voler entendre els motius polítics que no ens
van permetre estar amb ells, els mateixos regidors
ens deien que fèiem critica per criticar.
No és cert, com finalment se demostra amb aquesta
qüestió. El temps dona i lleva raons encara que sigue
tard.

TRES EN UN
Tres en un han estat els sentiments que hem hagut
de llegir, a la premsa provincial, la notícia de la
renúncia del nostre Ajuntament a la instal·lació
del Centre d’inspiració turístic comarcal a l’antiga
Cooperativa de Pesca del port de Vinaròs.
El primer ha estat de satisfacció perquè, finalment,
se’ns dona la raó i no se farà.
El segon ha estat de sorpresa pel motiu que s’ha
donat per abandonar el projecte: ara s’han adonat
que difícilment arribarien els fons de la comunitat
europea per una inversió en una propietat aliena al
patrimoni municipal.
El tercer ha estat d’indignació per la manca de visió,
lògica i coherència en tots i cadascun dels passos
donats per incloure aquest projecte en l’ EDUSI
(Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible
Integrat), fins el punt que en el pressupost municipal
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PESCA
Andrés Albiol

Primer desembarco de peix blau de la presente campaña

La borrasca Karine perjudicó la pesca

Comenzó la semana con unos vientos huracanados del suroeste y que luego rolaron al noroeste.
Después amainaron y se pudo faenar con normalidad. Las capturas resultaron variadas pero en poca
cantidad. Y las cotizaciones en cambio se incrementaron.

La pesca de arrastre, el lunes sólo faenó un bou por el vendaval de poniente. El resto de jornadas
operaron todos. Las subastas fueron de langostino, gamba, calamar, pescadilla, pez de S. Pedro,
gallo, salmonete, rape, peluda, caballa, móllera, caracol, galera, raya, jurel, pulpo roquero y blanco,
congrio, canana y morrallas.
El cerco, el pasado viernes día 28, una llum atrapó 300 cajas de boquerón (6 kg/caja) y 50 de
sardiana. Y el presente periodo semanal partió hacia Burriana, ya que los afincados aires de mistral
no dejaban pescar. Pero el jueves volvieron tres traiñas de Castellón y 1 de Vinaròs con 2.000 cajas
de seitó y 300 de sardina.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras calaron la mitad de jornadas. Varias llevaron
sepia. Dos pillaron mabre, corvina y jurela. Tres desembarcaron lenguado y rombo. Y dos capturaron
langosta, bogavante, cabracho, dentón, chopa y brótola.
Y el palangrillo costero, una embarcación arribó con lubina, dorada, sargo y pargo.

La Marina Mercante reduce emisiones contaminantes

Hace una década que la Organización Mundial del Transporte Marítimo elaboró un plan para la
reducción de gases que contaminan y que entraría en vigor el 1-1-20. Así, en el Convenio internacional
para prevenir la contaminación por buques (C. Marpol) se ha impuesto desde inicio de año, una
regla que limita el máximo de azufres permitido en el combustible de los barcos mercantes al 0,50%
desde el 3,50% admitido hasta ahora.
Esta media supone un recorte anual de 8,5 millones de toneladas métricas de óxido de azufre.
Según éste organismo, los efectos sobre la salud serán decisivos, pues esas partículas contaminantes
están relacionadas con el asma, derrames cerebrales, cáncer y otras enfermedades pulmonares y
cardiovasculares, igual como la generación de lluvia ácida y la acidificación de los océanos. De
manera que ésta industria naviera ha ido adaptando sus motores a hidrocarburos con menos
escapes de metales pesados, o sea, otros tipos de gas-oil, fuel oil, metanol, baterías eléctricas,
hidrógeno, gas natural licuado, etc. o instalar a bordo depuradores (scrubbers).
Esperemos que descarbonizando el transporte marítimo se ayude a eliminar la emisión de CO2 a la
atmósfera y que a la postre cae sobre la tierra y los mares.

Fura de quatre barbillons

En castellà li diuen barbada de cuatro barbillones,
en gallec noi barbuda, en basc antxarrain,
en anglés four-bearded rockling, en alemany
Vierbàrtelige Seequappe i en francés motelle à
quatre barbillons. El seu nom científic és Onos
cimbrius. De l'orde Gadiformes i de la família
dels Lótids, este peix té un cos allargat, cilíndric,
però comprimit lateralment des de la mitat, on
està l'orifici anal en la part inferior, cap al final
de la cua que és més esmolat. Caracteritzat per
la possessió en el seu cap d'un barbillón en el
mentó, dos prop de les obertures nasals i un
en l'extrem del morro. Boca esberlada, amb el
maxil·lar superior prominent amb dents xicotetes
i desiguals. És un peix fisoclist, o siga, que buida
lent la bufeta natatòria, de manera que si puja
ràpid a la superfície se'ls unfla l'abdomen i els
ulls. Composició aletes; 1er. ràdio 1ªD més llarg
que els altres, i ho fa vibrar perque la corrent
d'aigua li aporte senyals a les cèl·lules sensitives,
que li fan la funció de la L.L., 2ªD 45-53, A 37-48,
P 15-20, V 6-7 i C 22-26 Color terrós groguenc o
rogenc. Ventre blau. Cavitat bucal negra. Aletes en
els extrems tenyides de negre. Escates cicloïdals
difícils de veure. Pell bavosa. Talla 40 cm. Després
de la fresa a la primavera, els ous suren entre el
plàncton. Les larves baixen a una profunditat de
150 m. Primer d'alevins són pelàgics i de tons
platejats. D'adults busquen profunditats majors.
A l'estiu preferixen la vegetació i roques en zones
costaneres, i a l'hivern se'n van al gran fons.
S'alimenta d'invertebrats bentònics que detecta
furgant amb els barbillons en el fang o plantes. De
dia s'amaga. Escàs. Es captura a l'arrossegament i
tremall. De carn blanca com la mòllera. Poc valor
comercial.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE GENER DE L’ANY 2020 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Maira (Bacaladilla)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla(Bogue/Picarel)
Rallat (Bonito)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Cazón, Escualo)
Mòllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova, Saltator)
Japuta (Polometa negra)

624 Kg
570
263
67
187
684
3
360
93
1.175
140
2.347
5
1.342
175
2.146
347
2.513
806
86
1

Llobarro (Lubina)
Panegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)

553
83
386
594
1.758
1.073
3.747
2.957
5
4
197
6.338
3.147
477
50
34
51
177
74
21
27
175

Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tord (Tordos, Lábridos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Total
..................
CRUSTACIS:
Cranc de paleta o de bou
Cranc blau (Cangrejo azul)

81
32
12
713
314
434
18
4
306
6
2
1.381
8
218
116
10
66
______
40.628

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)

237
15

Total
......................
TOTAL EXTRACCIÓ…

Total
.......................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. masquer (P. almizclado)
Pulpón (Polpa, P. patudo)
Cargol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)

57
662
10.152
22
272
10
______
11.426
322
157
825
2.615
1.222
2.499
419
7
305
1
_______
8.372
60.427
21
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Ona Llopis Aragonés va quedar en tercera posició a la duatló de Santa Susanna en categoria benjamí. El seu germà, Jan Llopis Aragonés va guanyar el cross de
l’Eixample de Barcelona i este diumenge correà la final de Catalunya a Olerols, amb opcions de pódium en categoria cadet. Tots dos són fills dels vinarossencs
afincats a Barcelona, Consol Aragonés i Artemi Llopis.

Handbol
Mal cap de setmana per als nostres. Els dos equips
que hi van jugar no van poder guanyar i això
que el sènior va acabar el temps reglamentari
guanyant, però un cop franc amb el temps a zero
el va aprofitar el Levante per fer gol directe.
Desplaçament a València dels cadets i sèniors.
Mentre els cadets acabaven el ranking, el
Farmateca es jugava mitja lliga.
Cadet prefe ranking 9-12
Levante Marni B. 22
C.Bm. Vinaròs
17
Vinaròs:
Amare,
Sergio(1),
Néstor,
Fernando(1),Biel(4), Juanpe(1), Martín (1) i Raga(8).
El Cadet finalment ha quedat el 10é classificat de la
Zona Nord de la
Comunitat Valenciana després de perdre contra el
Llevant, en un partit boig.
Els rogets han estat condicionats per les moltes
baixes per malalties diverses.
Això, sumat a una desconnexió de gairebé 15
minuts en la primera part, on els valencians han
fet un parcial de 9 a 1, ha fet que s'emportessen la
victòria final.
Una segona part en més control, ha fet que es
retallessin diferències, però no va sigut suficient.
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Ara a pensar en la Copa.
La constància en el
treball i l'esforç ens
donaran les claus per
competir i donar-nos
més alegries.
1 Auton nord 3
Levante Marni C. 26
Farmateca C. BM.
Vinaròs 26
Vinaròs: Carlos, Marc,
Max (3), Serrano (3),
Rubén (6), Nahuel(1),
Cristian, Martín (2), Jaime (5), Joan, Ian , Sergi (6)
i Agustí.
En cara de tontos ens vam quedar quan en el
temps acabat els valencians van marcar l’empat.
Però quan perdones la vida solen passar eixes
coses. Un partit que el Farmateca va anar sempre
per davant, fins i tot a la segona part es va arribar
amb 6 gols a favor.
Només la falta d’ intensitat en els darrers minuts i la
falta de sort en jugades puntuals, amén d’un penal
fallat a l'últim minut, van privar als nostres d’una
justa victòria.

Ara la emoció està al màxim en tres equips per dos
places. El Vinaròs es teoria depen d'ell per quedar
campions. Li queden els dos partits a casa i té el
goalaverage a favor amb el Betxí i a Almassora es
va perdre només d’ un gol.
Este dissabte a les 18h ens visita l’Altura, un equip
de la part baixa que s'ha reforçat en jugadors del
filial del Sagunt i dels últims 5 partits n’ha guanyat
4.
I l'últim partit de lliga rebem a l’Almassora,
actualment empatat a punts en el Vinaròs, en el
que serà la gran final per a tots dos.
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Trofeo Invierno Alcúdia de Crespins

El sábado 29 de febrero, once de nuestras
patinadoras han participado en el Trofeo Invierno
Alcúdia de Crespins (Valencia) donde han
conseguido muy buenos resultados
Nivel Mini: Ivonne Fuster 2ª clasificada

Nivel 2: Daria Hagarová 1ª clasificada
Nivel 3: Nayra Mesa
Ingrid Viana
Noa Alcón
Nivel 4: Adriana Martínez 2ª clasificada
Laia Monfort 3ª clasificada

Aina Pau
Tercera Categoría: Virginia Chesa
Cadete: Nerea Soto
Claudia Grau
¡Felicidades a todas y a seguir trabajando!

T’agraden els Jocs de Rol i de Taula?
Hi ha una nova associació amb local propi
i jocs que t’estan esperant!

&

Maestrazgos
Mazmorras

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.
23
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CONCERT

TEATRE

CHUCHO

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori municipal
de Vinaròs
Preu: 5 €*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà
i valencià

Companyia:
La Zafirina

OYUN

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori municipal
de Vinaròs
Preu: 5 €*
Públic: Tots els públics
Idioma: Llenguatge
gestual

CONCERT A BENEFICI
D’OPEN ARMS

BIG BAND BAND
Que cap persona
es quede a la deriva!

Companyia: El Fedito

* Venda anticipada: Auditori municipal
de dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h
* Amb Carnet Jove: 4 €
* Abonament per a 5 obres: 20 €

24

TEATRE

Hora: 20.30 h
Lloc: Auditori municipal
de Vinaròs
Donatiu: 5 €*
Públic: Tots els públics

* Venda anticipada: Auditori municipal
de dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h
* Amb Carnet Jove: 4 €
* Abonament per a 5 obres: 20 €

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

ORGANITZA:

COL·LABORA:

A&A 2011, SL

* Venda d’entrades: Auditori Municipal
i oficina del Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes

Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social i Joventut
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital
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Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social i Joventut
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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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) .

26

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

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

Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital
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Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social i Joventut
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

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

27

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
electrònicament: el 10 de març de 2020.

documentació

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

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.
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PUBLICITAT

ESQUELES

En memòria de:

Emilio Arnau Prades
Que ens va deixar a Vinaròs el dia
29 de febrer de 2020

D.E.P.
La família agraeix l’atenció rebuda i totes les mostres
d’afecte i condolença que ens han mostrat.
Mai t’oblidarem

Pregueu a Déu per l’ànima de

PILAR FERRÁS ROCA
Que va morir cristianament a Vinaròs el
dia 1 de març de 2020, a l’edat de 96 anys.

D.E.P.

Els teus afligits: Filla, néts i altra família
et recorden amb molta estima.
MAPFRE SEGUROS
NOU TANATORI VINARÒS

Vinaròs, març 2020

1º aniversario de:

Agustín Chaler Fontanet
Que falleció en Vinaròs
el día 8 de marzo de 2019,
a los 77 años de edad.
D.E.P.
Tu esposa, hijos, nietos, hermano, familia
y amigos siempre te recordarán con cariño
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h a 9.00h).
Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán dispensaciones con
receta médica y se deberá llamar a la policía local 964 40 77 04

7

març

VALLS

Zona turística nord, 11

8

març

MATEU

c. Sant Francesc, 103

9

març

GUIMERÀ

10

març

SANZ

11

març

VALLS

12

març

FERRER

13

març

MATEU

Pl. Parroquial, 11
c. Pont, 83

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 77 06
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

i 19.45.

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

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

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Origen:
VINAROS 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Zona(TODAS)
nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Destino:
BARCELONA
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
bíblic: 20 para
h
Trenes
el día:
miércoles 15 eneroOrigen:
2020
VINAROS
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant
els mesos de juliol i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

1

Destino:
Trenes para el día:
Número de viajeros:

TRENS VINARÒS- BARCELONA 					
Tren

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

Salida
06.53
07.52
10.03
11.35
14.32
16.22
17.43
18.32
18.43
22.05

Llegada
10.25
10.10
14.27
13.40
16.40
19.27
20.02
20.40
22.25
23.59

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02

Duración

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

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

VALENCIA (TODAS)
miércoles 15 enero 2020
1

TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

Salida
Precio desde*
05.45

Tren

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

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

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

Duración

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

Precio desde*

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

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

#VinaròssImplica

Vinaròs
s’implica
De març a juny de 2020
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

Abril
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.

DIMECRES, 4 DE MARÇ

Lloc: Biblioteca municipal
Hora: 18:30 h.

Lloc: Biblioteca municipal
Hora: 11 h

Concert en honor a la Dona

Monòlegs

A càrrec de la Societat Musical La Alianza.

Elaborats per persones integrants del Club de la Vida.

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

DIUMENGE, 15 DE MARÇ

Lloc: Auditori municipal W. Ayguals d’Izco
Hora: 12 h

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.

