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

ACTUALITAT

X.Flores
L'alcalde, Guillem Alsina, va realitzar el passat 6 de 
març al costat de l'edil d'Interès Turístic, Marc Albella, 
una visita a les obres que la direcció general de Costes 
ha iniciat en la zona dels Cossis, a la costa turística 
nord, després dels danys ocasionats en el municipi 
pel temporal Glòria. L'aportació de Costes per al litoral 
vinarossenc és de 500.000 euros, al que se sumarà el que 
el municipi obtingui en les subvencions a les quals ja s'ha 
acollit. Cal recordar que el total en desperfectes després 
del pas de la borrasca per Vinaròs és de 2.641.000 
euros, segons la valoració dels tècnics municipals.  
Costes ha començat a través de l'empresa Tragsa les seves 
reparacions d'urgència a Vinaròs als Cossis per ser la zona 
més afectada pel temporal, com va destacar Alsina. L'obra 
principal serà la construcció d'una escollera que defensi 
la carretera dels Cossis, que va resultar molt afectada, i 
l'entorn de l'emissari submarí, així com la realització d'un 
altra escollera en la part nord de la desembocadura del 
riu Cervol que eviti que els sediments tapin l'entrada 
a la mar cada vegada que hi ha un temporal. Aquesta 
obra es prolongarà durant un mes i mig. Després es 
continuarà amb les actuacions per la zona de Saldonar, 
i posteriorment les màquines es desplaçaran fins a la 
costa sud, a Cala Puntal. “Estem en contacte permanent 
amb Costes i aquesta mateixa setmana també hem fet 
lliurament de dos dossiers per a rebre les ajudes per 
part del Ministeri i la Generalitat”, va assenyalar Alsina. 

Acció conjunta
El primer regidor també va assenyalar que ja hi ha 
hagut una reunió amb els alcaldes de la província per a 
realitzar una acció conjunta i anar de la mà al Ministeri 
de Transició Ecològica i sol·licitar una protecció integral 
de la costa de Castelló. “Cal reiniciar els projectes com 
el que estaven aprovats l'any 2009 a Vinaròs, que 
contemplava la regeneració de la costa i la construcció 
d'espigons, però que van quedar en un calaix. Altres 
municipis també tenien plans d'aquest tipus, i cal anar 
plegats a plantejar totes aquestes reformes i no haver 
d'anar invertint només cada vegada que hi hagi un 
temporal per a refer els danys. Cal fer un plantejament 
nou, tenir un pla per a protegir la costa de la província, i 
és el moment que els alcaldes alcem la veu”, va dir Alsina.  

Actuacions municipals
Per part seva, l'edil d'Interès Turístic i Promoció de 
la ciutat, Marc Albella, va assenyalar que junt amb 
la regidoria d'Obres i Serveis que dirigeix Carmen 
Morellà, s'estan programant diverses reunions 
de coordinació per a actuar en aquelles zones 
urgents en les quals pugui fer-ho l'Ajuntament 
per a millorar l'estat de les cales i platges i els 
seus serveis. En aquest sentit, va dir que en les 
pròximes setmanes s'actuarà en la reparació e 
la rampa accessible de la platja del Clot, que va 
quedar danyada pel temporal, i  en la millora de 
les plataformes de fusta de la platja del Fortí, així 
com un altre tipus d'obres ornamentals com la poda 
de palmeres, que ja s'ha iniciat, o la substitució 
d'algunes d'elles que tenen risc de caiguda per 
algun temporal de vent. A això cal sumar els treballs 
que el departament d'Obres i Serveis farà a través 
de la brigada municipal en les costes turístiques 
nord i sud, entre elles la substitució de manera 
gradual de les plataformes de fusta de la costa sud. 
“Les platges de Vinaròs estaran aptes i segures per 
a la seva utilització per Setmana Santa. L'esforç que 
està fent l'Ajuntament i Costes serà vital perquè puguem 
gaudir-les vinarossencs i visitants en les pròximes dates”, 
va concloure.

Costes inicia a Vinaròs les actuacions 
d'urgència en la zona dels Cossis
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ACTUALITAT

Redacció
Vinaròs avança cap a la residència de la Tercera Edat 
amb les obres que està desenvolupant l'empresa 
Gimecons. Recordem que la gestora del Centre 
de Dia, L'Onada, va adjudicar el projecte el passat 
mes de desembre i des de llavors les màquines 
no han deixat de treballar perquè la residència 
puga ser una realitat el més prompte possible. 
Les obres suposaran crear dues plantes amb 5.400 
metres quadrats, amb capacitat per a 145 places 
públiques, distribuïdes entre 54 habitacions doble 
i 37 simples. D'altra banda, també tindrà zones 
compartides, dos terrasses, gimnàs i molts més 
serveis per tal de garantir una estada de qualitat 
als usuaris. 
L'alcalde Guillem Alsina, acompanyat per la 
regidora de Política Social, Berta Domènech, el 
regidor d'Urbanisme, José Chaler i el coordinador 
dels Serveis Socials, Antonio Valanzuela, han visitat 
les obres per veure de primera mà com s'estan 
desenvolupant. Segons ha explicat l'empresa 
Gimecons les feines avancen a bon ritme i es 
preveu que l'estructura de la residència estiga 
enllestida dintre dels terminis establerts, llavors es 
donarà inici a la segona fase que serà la instal·lació 
dels equipaments i serveis bàsics.
Alsina ha destacat que "la residència no només 
serà un important avenç en la qualitat assistencial 
al municipi, sinó que també es beneficiarà tota 
la comarca amb les 145 places públiques que 
s'oferiran i la creació dels 75 llocs de treball 
previstos per poder atendre als futurs usuaris". Pel 
que fa al projecte l'alcalde insistia que “ha sigut 
possible gràcies a la feina conjunta de les diferents 
administracions i governs municipals, amb el seu 
origen durant la legislatura de Jordi Romeu, que 
va iniciar els primers passos gràcies al Pla E de 
l'expresident Zapatero i que van donar continuïtat 
les posteriors corporacions locals”.
Per la seua banda, Berta Domènech ha comentat 
que "la residència suposarà un avanç molt 
important en qualitat assistencial per a les 
persones majors de Vinaròs i la comarca, que 
podran ser ateses durant les 24 hores, ajudant al 
mateix temps a millorar també la qualitat de vida 
dels familiars".

L’alcalde i els regidors d’Urbanisme i Política Social visiten les obres 
de la residència per a majors dependents 
L'empresa Gimecons és l'encarregada de les feines que es desenvolupen a sobre del Centre de Dia amb l'objectiu d'oferir 145 places 
públiques, a més de suposar la futura creació de 75 llocs de treball per atendre als residents

Les obres suposaran crear dues 
plantes amb 5.400 metres 
quadrats, amb capacitat 
per a 145 places públiques, 
distribuïdes entre 54 habitacions 
doble i 37 simples 
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ACTUALITAT

El Projecte Itineraris participa en l'organització 
de la I Jornada per a l'inserció laboral de persones 
amb discapacitat    juntament amb   entitats 
que treballen amb el col.lectiu com el Centre 
d'  Educació Especial Baix Maestrat, Cocemfe, 
Afaniad Vinaròs, Associació Discapacitats Intel.
lectuals Fenòmens  i les Regidories de Benestar 
Social dels Ajuntaments de Vinaròs, Benicarló 
i Peñíscola, amb la col.laboració d'Associació 
de Comerciants de Vinaròs i el Pacte Territorial 
Maestrat Litoral.
La jornada, que està programada per a    juny al 

Centre del Coneixement   Vinalab de Vinaròs, té 
com objetiu sensibilitzar al teixit empresarial de 
la comarca en la contractació de persones amb 
discapacitat i per a això s'està preparant una 
exposició de casos d' éxit d'  empreses que ja 
treballen amb aquestes persones en el seu dia a 
dia, a més d' altres propostes.
El projecte Itineraris és una actuació cofinançada 
per la Unió Europea a través del Programa 
Operatiu del Fondo Social Europeu (FSE) de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

La Generalitat Valenciana ha 
convingut amb la Universitat de 
València el desenvolupament d'un 
instrument d'avaluació de situacions 
de risc per a la protecció de la 
infància i l’adolescència al territori 
de la Comunitat Valenciana (Projecte 
DAP 360°. Determinants d’Atenció 
Primera 360°). A aquest efecte, es 
planteja elaborar un instrument de 
suport per a professionals dels serveis 
de protecció social i jurídica de la 
infància i l’adolescència, que  integre 
factors de risc amb altres elements de 
protecció, avaluar els que influeixen 
en una resolució administrativa de 
tutela o guarda, o que justifiquen 
una assistència des del sistema 
públic valencià de serveis socials, 
a través de l'anàlisi científica de les 
variables determinants en aquest 
dictamen i reflectides en un protocol 
d'intervenció de triatge digital. Alhora 
que pretén transferir coneixement 
científic i establir dinàmiques 
professionals, mitjançant criteris 
registrables i objectivables per a dictar 
resolucions administratives. 
En aquests moments i fins al mes 

de març de 2020, ens trobem en la 
Fase 1 de l’estudi que té per objecte 
una investigació prediagnòstica 
per aprofundir en la investigació de 
documents rigorosos i científics i 
instruments d'avaluació del risc, sota 
l'enfocament de l'escola canadenca, i 
l’anàlisi de criteris d'inclusió/exclusió, 
introducció de variables, anàlisi 
interna d’aquestes i en agrupació.
Per tot això, és imprescindible 
la col·laboració de les persones 
professionals dels diferents equips 
de Serveis Socials d'atenció primària 
(servei de prevenció i intervenció 
amb les famílies) així com la de les 
persones professionals dels diferents 
serveis i institucions de la Generalitat 
Valenciana, a l'efecte de recollir les 
seues inquietuds i el debat entorn 
dels factors de risc que incideixen 
en el diagnòstic de situacions de 
risc/desemparament en la infància 
i l’adolescència; factors personals, 
familiars, socioambientals, etc.
L’Ajuntament de Vinaròs, juntament 
amb el de Vila-real,  ha sigut seleccionat 
en la província de Castelló per al bon 
desenvolupament de la proposta 

descrita a fi de poder abordar i portar 
a bon terme l'objectiu que perseguim 
i ja ha tingut una primera sessió del 
treball el passat divendres 14 de 
febrer en les dependències de Serveis 
Socials. El treball de l'equip designat,  
es va dividir en dos parts, una primera 
part del treball es va desenvolupar 
de manera individual, on cadascú 
disposava de l'instrument a valorar, 
per després fer-ho grupalment fins 
arribar al consens, enregistrant 
en format audio, el debat i l'acord 
resultant. La intervenció de l'equip, en 
aquesta fase de l'experiment, consistia 
en valorar un total de 242 indicadors 
de risc, extrets pels investigadors, i 
fruit del treball de diferents grups que 
desenvolupen les seues actuacions i 

estudis amb menors en risc, entre 
ells el de la Universitat de Chicago. 
Aquesta comesa, es va plantejar 
controvertida, donat que els ítems 
proposats, eren considerats els més 
importants o cabdals, d'entre aquests, 
i depenent de l'àrea, s'havia d'escollir 
un número predeterminat pels 
investigadors, per a que figuressen 
en l'instrument final, unificant criteris 
i fent-lo operatiu. En el treball grupal, 
van sorgir nombroses propostes per 
destriar i afegir ítems, així com, per 
redefinir-los, atenent a l'experiència 
d'aquest equip."
En la foto, membres de l’equip de 
família, infància i adolescència 
ajuntament de Vinaròs en la sessió 
treball.

El projecte Itineraris i l'inserció de 
persones amb discapacitat

L’Ajuntament col·labora  amb  la  Generalitat i la Universitat de València en el desenvolupament 
d’un instrument d’avaluació en situacions de risc per a la protecció de la infància

Redacció
La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic, encapçalada per Marc Albella, convoca un 
nou certamen per a escollir el cartell anunciador de 
la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2020. Es tracta 
d'un concurs obert a tota la ciutadania en general 
que podrà aportar imatges, muntatges digitals o 
fins i tot dibuixos, sempre i quan tinguen alguna 
relació amb les festes per tal de promocionar-les a 
través d'un cartell que les identifique. 
Les propostes es podran presentar fins al 15 
de maig a l'Oficina d'Informació i Atenció al 
Ciutadà, acompanyades d'un sobre tancat amb 
el lema de la imatge i les dades personals del 
participant. Cal destacar que en tots els cartells 
que es presenten haurà d'aparèixer ben visible la 
inscripció “Fira i Festes Sant Joan i Sant Pere. 19 

al 29 de juny 2020. Vinaròs”. Per la seua banda, 
un jurat format pels membres del Consell de 
Festes, fotògrafs, dissenyadors i il·lustradors, entre 
altres professionals, serà l'encarregat de valorar 
totes les propostes presentades per escollir una 
guanyadora.
Albella ha destacat que "aquest concurs té 
com a objectiu fer unes festes més properes a 
la ciutadania, donant l'oportunitat de poder 
participar de forma activa en el disseny del cartell 
anunciador". En aquest sentit, ha animat als veïns a 
presentar propostes, recordant que es tracta d'un 
certamen obert i totalment lliure.
Per més informació poden consultar totes les bases 
del concurs al web de l'Ajuntament de Vinaròs i a 
les xarxes socials.

S'obre el concurs per a escollir el cartell anunciador 
de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 
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ACTUALITAT

X. Flores
El Ayuntamiento de Vinaròs volverá a sacar a 
licitación el cambio del parqué del pabellón 
polideportivo municipal y no renuncia a la 
posibilidad de cubrir la pista polideportiva del 
colegio San Sebastián, según anunció ayer el 
concejal de Deportes, José Chaler. El edil socialista 
confía que la sustitución del parqué pueda ser 
efectivo durante los próximos meses de mayo o 
junio, aunque podría retrasarse hasta el verano 
en función de las competiciones deportivas. 
“Una buena parte del parqué está en muy malas 
condiciones, y nuestra intención era cambiarlo de 
urgencia, pero hay que sacarlo a licitación, y será 
en breve. Esperamos poder cambiarlo en estos 
próximos meses, si es posible antes del verano”, 
señaló Chaler.
El parqué fue totalmente cambiado en el año 
2018 y desde entonces las quejas de las entidades 
deportivas han sido numerosas. Hasta tal punto 
que el pasado mes de noviembre los clubes que 
habitualmente entrenan en el pabellón deportivo 
municipal denunciaron las malas condiciones en 
las que practican deporte debido a la carencia de 
infraestructuras y la mala calidad del parqué al 

resultar resbaladizo y provocar 
lesiones, además de haber zonas 
donde la pelota no bota.  
Desde el Ayuntamiento se 
han probado soluciones estos 
meses, entre ellas la instalación 
de un producto en la pista 
para minimizar los resbalones 
y permitir un mejor agarre a 
patines y calzado deportivo, 
aunque se trata de una medida 
provisional. 
Por otro lado, en cuanto al 
cubrimiento de la pista deportiva 
del colegio San Sebastián, 
propuesta aprobada en los pasados presupuestos 
participativos que no se ha hecho realidad, Chaler 
dijo que el Ayuntamiento está a la espera de 
obtener el permiso de la Conselleria de Educación 
para poder realizarlo con fondos municipales. Un 
proyecto que en su momento se incluyó en el 
Plan Edificant, aunque en las mejoras previstas 
en el colegio no fue incluida esta actuación por 
parte de la Generalitat. “Soy optimista y espero 
la Generalitat nos dé el permiso oficialmente, 

aunque la obra tenga que hacerse con recursos 
municipales, ya que la Conselleria no lo considera 
una instalación básica para una escuela”, señaló. Y 
matizó que en 2021 está prevista la inversión del 
Plan Edificant en este colegio, y entre las obras 
previstas está la construcción de una nueva pista 
descubierta, con lo que “una vez esté hecha esta 
obra será cuando podamos, en caso de obtener el 
permiso, acometer el cubrimiento de la otra pista, 
ya que es obligatorio que las escuelas tengan al 
menos una pista descubierta”.

El Ayuntamiento de Vinaròs volverá a cambiar el parqué 
del pabellón polideportivo antes del verano
El edil de Deportes confía en que la Generalitat dé su permiso para poder cubrir la pista 
del colegio San Sebastián, aunque la inversión deberá ser cien por cien municipal

X.Flores
La regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament 
de Vinaròs que dirigeix Hugo Romero ha posat en 
marxa una campanya i diferents iniciatives per aturar 
els abocaments incontrolats que es produeixen en 
diferents punts del terme municipal i que a més de 
mal ecològic que produeixen en el medi ambient, 
la seva retirada suposa una despesa important per 
al consistori d'entre 10.000 i 15.000 euros a l'any.  
La campanya en qüestió porta per nom “Catàleg de 
l'incivisme”, mitjançant la qual a través de diferents 
fitxes descriptives compostes per fotografies reals 
d'abocaments a Vinaròs, conteneninformació del 
lloc on es va fer, la contaminació que produeixen en 
el sòl i l'aigua, el cost que va suposar la seva retirada 
per al consistori i les sancions que comporten. 
Enderrocs, mobiliari domèstic, fustes, residus 
electrònics, tèxtils i residus plàstics són alguns 
d'aquests abocaments il·legals que realitzen 
alguns veïns. Les multes per aquestes infraccions 
són de 3.000 euros, com va explicar Romero i l’any 
2019 un total de 4 ciutadans van ser denunciats per 

realitzar algun abocament il·legal. L'edil de Totes 
i tots som Vinaròs va reconèixer la dificultat de 
poder agafar l’infractor en el moment de realitzar 
l'abocament. 
D'altra banda, i en el mateix sentit d'eliminar 
aquests abocaments, Romero va assenyalar que 
amb la col·laboració de la regidoria d’Obres i 
Serveis s'instal·larà nova senyalística en els punts 
on aquests abocaments es realitzen de forma 
més reiterada, amb el senyal de prohibició de tirar 
escombraries, informació sobre l'horari de l'ecoparc 
i la quantia de les sancions a les quals s'arrisca 
l'infractor. Tot això, segons va assegurar, es farà 
en coordinació amb Apnal-Ecologistes en acció, 
associació que el mes de setembre passat van lliurar 
al consistori el mapa dels abocaments incontrolats 
del terme municipal, detectant més de 90 punts i 
sol·licitant que es prenguin mesures correctores 
i sancionadores per a evitar les reiterades 
infraccions que es produeixen en l'actualitat.  
Els abocaments més habituals són plàstics, 
enderrocs, ampolles, mobles i electrodomèstics, 

encara que existeixen punts on es dipositen 
residus perillosos com ara uralita, fitosanitaris 
o productes químics corrosius. La majoria 
d'aquests punts d'abocaments incontrolats 
se situen en els llits dels rius i barrancs. 
Romero va concloure demanant a la ciutadania 
que utilitzin l'ecoparc per a dipositar els residus 
generats de manera convenient i també l'aplicació 
“Vinaròs incidències” per a comunicar al consistori 
qualsevol abocament d'aquest tipus que localitzin 
en el municipi.

Transició Ecològica inicia una campanya 
contra els abocaments incontrolats
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ACTUALITAT

X. Flores
El PP de Vinaròs a través de su concejal Luis Adell, 
portavoz en materia de deportes del partido, 
acusó ayer al equipo de gobierno de PSPV y Totes 
i tots Som Vinaròs de “incompetentes” a la hora de 
dar una solución a la problemática del parqué del 
pabellón polideportivo y les acusó de no tener una 
hoja de ruta en materia de deportes. 
Adell señaló que en 2018 el parqué fue cambiado 
en una decisión “electoralista”, considerando que 
era innecesario hacerlo “porque en 2015 se dejó 
en buenas condiciones y el anterior era un buen 
parqué para la práctica deportiva”.
Criticó que el parqué que instalaron en 2018 “era 
de segunda mano”, y que desde entonces hasta 
ahora el equipo de gobierno “ha ido explicando 
mentiras tanto a los clubs como a la oposición y 
no han dado una explicación pública de lo que ha 
pasado”. 
Además, aseguró que algunos clubs han tenido 

multas federativas debido a la suspensión de 
partidos y también dijo que se han suspendido 
eventos deportivos importantes. 
También acusó Adell al equipo de gobierno de 
estar cambiando continuamente de opinión a 
la hora de dar una solución. “En un principio nos 
dijeron que el parqué se cambiaría por urgencia, 
y ahora nos comunican que deberán volver a 
licitarlo. No se aclaran y tampoco el alcalde se 
ha hecho cargo personalmente de esta gestión, 
cuando es necesario dar una solución urgente”, 
indicó.
Por otro lado, sobre el cambio de parqué previsto 
para antes del verano, recordó que los clubs 
“piden que hagan el cambio con una empresa 
especializada y con garantías, no como se hizo en 
la anterior adjudicación”.
Aumento de tasas
Por último, lamentó que el equipo de gobierno 
haya decidido aumentar las tasas de inscripción 

del deporte popular, que han pasado de 3 a 5 
euros. Adell ha lamentado que “Vinaròs tiene hoy 
un gobierno con un presupuesto con 9 millones de 
euros más que en 2015 y el precio de las pruebas 
deportivas no competitivas que era de 2 euros con 
el Partido Popular, ahora este gobierno de PSPV-
PSOE y Totes i tots lo sube a 5 euros. Así no se 
fomenta ni incentiva el deporte popular”.

Redacción
El portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, ha 
mostrado “su apoyo y solidaridad con la 
Cofradía de Pescadores” al tiempo que 
calificaba como “una vergüenza que se les 
adeuden las subvenciones concedidas en 
años anteriores con el objetivo de que puedan 
soportar las cargas de los paros biológicos que 
sirven para regenerar los fondos marinos”.
Amat señalaba que “la Generalitat Valenciana 

no solo incumple con el Ayuntamiento de 
Vinaròs sino que también lo hace con los 
sectores productivos que necesitan la ayuda de 
las instituciones como es el sector pesquero”.
El portavoz popular ha anunciado que “el PP 
presentará una moción en el pleno de este 
mes instando a que se defiendan los intereses 
de la Cofradía y del sector pesquero de Vinaròs 
y así instaremos al Ayuntamiento a que 
reclame y exija a la Generalitat que pague las 
subvenciones que debe”.

El regidor Carlos Ramírez, ha sol·licitat a 
l'equip de govern, actuar en la conservació i 
restauració del conjunt de xemeneies fabrils 
de Vinaròs, degut a que está considerat un 
Bé de Rellevància Local, la seva protecció 
està regulada per la Llei de Patrimoni de 
la Comunitat Valenciana, és per això, que 
el regidor no adscrit, ha fet una instància 
recordant als regidors del govern i al propi 
alcalde quines mesures contempla la llei 
per portar a terme aquestes tasques. Les 
xemeneies de rajola són l'última mostra de 
l'època industrial de la
nostra ciutat. La seva importància 
resideix en ser elements fabrils i mètodes 
constructius que s'han perdut en el temps i 
ja no es realitzen. Actualment, la xemeneia 
en pitjor estat de conservació es la que 

es troba situada entre el carrer Febrer de 
la Torre i l’avinguda Pau Béjar, el que era 
la fábrica alcoholera de la platja del Clot, 
necessita una consolidació urgent, abans 
que torni una Dana o ventada i la tombe. 
Tanmateix, els hi ha instat en l'importancia 
de la divulgació del patrimoni per mitjà 
de cartelería que podría explicar a 
vinarossencs i visitants a que es dedicaven 
les antigues fàbriques i quina tasca tan 
important feien en l'economia del segle 
XX a Vinaròs. Per altra banda, també ha 
demanat que s'actualitze conforme a la llei 
vigent i es digitalitze el
Catàleg de Béns Patrimonials Protegits, 
ja que data de 2001-2003, mentres que 
l'última modificació de la llei de protecció 
patrimonial es del 2007.

El PP de Vinaròs acusa al equipo de gobierno de “incompetencia” 
en el tema del parqué del pabellón polideportivo
Adell lamenta la subida de tasas en el deporte popular aplicado por el gobierno local

El PP exige que la Generalitat “pague las deudas acumuladas 
de tres años con los pescadores de Vinaròs”

El regidor Carlos Ramírez demana la restauració 
de dos xemeneies fabrils en mal estat
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X.Flores/E.Fonollosa
Un total de 35 comerços de Vinaròs van participar 
diumenge 8 de març en una nova edició de Les 
Botigues al Carrer, organitzada per l'Associació 
de Comerciants i amb el suport de la regidoria 
de Desenvolupament Local de l'Ajuntament, 
en la qual van poder liquidar la temporada 
d'hivern a preus interessants per als clients.  
Des de primera hora del matí i fins a ben entrada 
la tarda i amb un temps esplèndid, la plaça 
Parroquial, carrer Major, plaça Sant Agustí i 
part de la Travessia Safont es van omplir de 
parades comercials, oferint productes variats de 
tèxtil, complements en pell, calçat, parament 
per a la llar, llenceria i ofertes immobiliàries.  

Les Botigues al Carrer

Les mesures adoptades pel Govern Municipal són les següents:

Suspensió del mercat ocasional del dijous els dies 19 i 28 de març.

Suspensió de la programació prevista del Club de la Vida, així com 
les activitats d'esbarjo del Centre Municipal de la Tercera Edat durant 
les dues properes setmanes.

Suspensió i ajornament de la programació a l'Auditori Municipal, 
Casa de la Cultura i sala d’actes a la Biblioteca Municipal durant les 
properes dues setmanes.

Les competicions esportives no suspeses per les federacions se 
celebraran a porta tancada. 

S'estableix un protocol d'accés i control en els espais públics 
d’atenció ciutadana com l’Oficina d’Atenció i Informació Ciutadana 
(OIAC), Oficina del DNI-Passaport, Oficina de Turisme i altres espais.

Prioritzar la tramitació, sol·licitud d’informació i gestió via telemàtica 
per part del ciutadà i de tot el personal municipal en detriment de 
la presencial.

S’ha contactat amb les empreses de serveis bàsics de la localitat, 
tant públiques com privades, per tal d’establir els protocols laborals 
oportuns per garantir aquests serveis. 

L’Ajuntament també posa en marxa mesures preventives a nivell 
laboral de tot el seu personal municipal.

Activitat educativa
El calendari escolar i l’activitat educativa, que depén de la Conselleria 
d’Educació, no presenta cap alteració, anul·lació o suspensió. En cas 
contrari, s’informarà degudament a la ciutadania a través dels canals 
oficials de comunicació de l’Ajuntament.

Més informació
L’Ajuntament continuarà informant de qualsevol novetat destacable 
o mesura que es puga prendre en cas que siga necessari. És 
important que es mantinguen informats a través dels canals de 
comunicació oficials de l’Ajuntament o Generalitat Valenciana 
per evitar confusions. Així mateix recordem que les dependències 
municipals segueixen obrint en el seu horari habitual.
Preguem a la ciutadania la màxima col·laboració en l’aplicació de les 
mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.
Recordem que el telèfon d’orientació és el 900 300 555.

El Govern Municipal ha decidit posar en marxa una sèrie de mesures a la localitat per evitar una possible propagació del 
COVID-19. Cal destacar que no s'ha detectat cap cas de coronavirus al municipi i totes les accions adoptades per l'Ajuntament 
són de caire preventiu, seguint les recomanacions de la Generalitat Valenciana, a través de l'Agència de Seguretat i Resposta a 
les Emergències.

L'Ajuntament de Vinaròs adopta mesures de prevenció enfront el COVID-19
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El CEIP Jaume I de Vinaròs celebrà el Dia de la Dona

Cada vez son más las personas 
que usan las aplicaciones que 
analizan los alimentos a través 
del código de barras. A veces, 

incluso nos llevamos alguna sorpresa cuando en 
consulta recomiendo un alimento y el paciente me dice 
que según la aplicación no tiene buena nota. La verdad 
es que la idea original no está mal, una aplicación nos 
dice si el alimento elegido es bueno o malo. Pero, ¿bajo 
qué criterio elige la aplicación si dicho alimento es 
bueno o malo?
Aunque hayan más aplicaciones nos centraremos en 
YUCA, ya que es la más famosa y la que más gente 
tiene. 
El uso es bastante sencillo, escaneas el código de barras 
y, si el producto esta registrado en la aplicación, aparece 
la “nota” y el análisis del producto. Calificándolos como 
excelente, bueno, mediocre o malo. 

¿En qué se basa esta calificación?
El 60% de la “nota” se basa en el Nutriscore o semáforo 
nutricional. El año pasado ya hablamos de esto en un 
artículo. 
El Nutriscore clasifica los alimentos en colores: desde 
verde (más saludable) hasta rojo (menos saludable). 
Califica los alimentos según la presencia de elementos 
favorables o desfavorables. Dentro de los elementos 
favorables encontramos proteínas, fibras, porcentaje 
de frutas y verduras, leguminosas y frutos secos. 
Los elementos desfavorables son las calorías, azúcares 
simples, ácidos grasos saturados y sodio. 
En función de la cantidad de los diferentes elementos 
que tenga será más o menos saludable. De forma 
general parece que el fundamento es bueno ya que los 
alimentos ricos en frutas, verduras, leguminosas son 
saludables. Y al revés suele pasar lo mismo, alimentos 
ricos en azúcares o grasas saturadas son alimentos no 
saludables. Pero se plantean varios problemas. Resulta 
que no es lo mismo el azúcar presente en los alimentos 
que el azúcar directamente añadido, este método los 
trata por igual porque sólo se fija en la cantidad. Lo 
mismo ocurre con las grasas. Nos encontramos con 
que el Aceite de Oliva Virgen Extra no tiene una buena 
puntuación por la cantidad de grasas, cuando es más 
importante la calidad que la cantidad. Sin embargo, no 
dicen nada de las harinas refinadas.  
El 30% de la calificación se basa en los aditivos. Algo 
totalmente incomprensible. Ya que este parámetro 
promueve la quimiofobia y todos los aditivos utilizados 
en industria alimentaria son totalmente seguros en la 
cantidad que se utiliza. 
El 10% restante califica si es orgánico o no. Otro 
parámetro que no se entiende. Que sea ecológico no 
quiere decir que sea saludable. Ni mucho menos que 
sea sostenible con el medio ambiente, simplemente 
significa que dicho alimento esta creado en un 
determinado ambiente.  Una crema al cacao ecológica 
es igual de mala que una crema al cacao no ecológica. 
Por estos motivos se crean incoherencias como la coca 
cola zero esté en el mismo nivel que el aceite de oliva 
virgen extra. O que la mítica pasta de verduras esté 
marcado como excelente cuando esta lleno de harinas 
refinadas y las verduras no llegan al 5%. 
Por lo tanto, es mejor no usar este tipo de aplicaciones 
porque pueden confundir mucho.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

POR QUÉ NO HAY QUE 
HACER DE CASO A LAS 
APLICACIONES COMO YUCA

HIT ARTEM

Dissabte 7 de març es va celebrar una nova edició de Hit Artem al Hit Pub. Un esdeveniment 
multicultural, d’entrada gratuïta i on es junta música, gastronomia, fotografia, artesania, 
il·lustració i moltes altres modalitats
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Vinaròs celebra el Día Internacional de les Persones Majors

“El SICTED ajuda a millorar internament 
i aporta una major  qualitat del servei turístic"

Davima-Alquileres de Vehículos
964 45 25 58
www.davima.net

Què cal fer per a unir-se a este Compromís?
Vinaròs és una destinació turística SICTED de la Comunitat Valenciana, pots 
sol·licitar la teua adhesió escrivint un correu a turisme@vinaros.es o si tens 
algun dubte, pregunta’ns millor: 964 45 52 53
Periode d'inscripcions  fins al 13 de març. Places limitades

Actualment són 7 les empreses de Vinaròs que ja tenen el somriure SICTED en el seu negoci. Des de l’àrea de Turisme es 
treballa per conscienciar i assessorar a tots els establiments per a que cada cop en siguen més. Esta setmana conclou la ronda 
d'entrevistes als representants de les empreses vinarossenques que ja l'han obtingut. Parlem amb Sergio Giner, de Davima-
Alquileres de Vehículos.

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

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

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

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

instal·lacions i equipaments. 

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

Quin és el procediment a grans trets que heu passat per tal d'estar 
distingits?
Bàsicament, s’ha realitzat un període de formació teòrica i pràctica dels 
processos a implementar, seguits d’una auditoria externa per certificar 
aquesta implementació.   

Quins avantatges creus que suposa tant per a l’empresa com per al 
turista o clientela el fet de estar distingits?
 Internament, destacaríem que estandarditzar els processos de treball, sempre 
enfocats a la millora de l’atenció al públic, ajuden a prioritzar les necessitats 
del client, així com aportar millores als sistemes habituals de treball del dia a 
dia. A nivell dels clients, evidentment que reforça la confiança en l’empresa al 
veure que li donem importància a la qualitat del servei. 

De tot el que us ha aportat el projecte SICTED en quant a canvis i millores 
com a empresa, què destacaries?
Millora de processos de gestió administrativa interns i millora contínua d’un 

servei de qualitat al turisme de la zona. Bàsicament, posar sempre al client i 
les seves necessitats al davant a l’hora de prendre decisions, com per exemple 
amb els processos de feedback dels que ara disposem per als clients.    

Esteu satisfets amb el suport prestat per la regidoria de Promoció de la 
Ciutat i Interés Turístic de l’Ajuntament de Vinaròs? Penseu que hi ha una 
bona coordinació?
Sí, especialment per fer constant seguiment del progrés i mantenir el 
compromís de les empreses amb el certificat, que moltes vegades es pot 
veure afectat pel volum de treball del dia a dia. 

Sou en este moment només set establiments els que a Vinaròs heu 
obtingut el distintiu Recomanaries als propietaris d’altres establiments 
i/o empreses a adherir-se?
 Si, al cent per cent. És un certificat que ajuda a millorar internament així com 
ajudar en general a la qualitat del servei turístic de la zona, un dels principals 
motors econòmics.

Sergio Giner-Davima
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Dissabte 7 de març es va inaugurar Quimart Comunicació Gràfica, de David Aguado i Mireia Urgellés. El local està situat a la plaça Río Cuarto.

El pasado lunes 2 de marzo tuvo lugar la junta general de la Asociación de Peluquerias de Vinaròs , con nuevos miembros y nuevos proyectos.

L’alumnat i el professorat de l’IES Leopoldo Querol van celebrar el passat divendres 6 de març el Dia de la Dona. Els passadissos i les aules del centre s’han omplit 
de biopics i uns altres treballs artístics fets per l’alumnat amb l’objectiu de reivindicar la visibilitat de les dones valentes i treballadores de diferents camps. A 
més, els i les estudiants han llegit un manifest, han cantat i ballat amb l’objectiu de donar veu a totes les dones que han lluitat per la igualtat. Feliç Dia de la 
Dona treballadora!

Dia de la Dona a l'IES Leopoldo Querol



14 de març de 2020

11

Setmana Santa de Vinaròs
Semana Santa de Vinaròs 2020, 
Declarada “Fiesta De  Interés Turístico Autonómico”

Los pasos que les vamos a presentar esta semana 
son los siguientes: “Ecce Homo”, “Jesús Cautivo” y 
“Venerable Cofradía de la Santísima Faz”.

ECCE HOMO
Citas bíblicas: Mateo 27,24 Marcos 15, 1-15 
Juan 19, 12-16
Evangelio según San Mateo. Capítulo 27, 
versículo 24
Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino 
más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó 
las manos delante de la gente, diciendo: “Inocente 
soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis”. 
Evangelio según San Juan. Capítulo 19, 
versículos del 12 al 16
Desde entonces Pilato trataba de librarlo. Pero los 
judíos gritaron: “Si sueltas a ese, no eres amigo 
del César; todo el que se hace rey se enfrenta 
al César”. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a 
Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado 
Enlosado, en hebreo Gabbatá. Era el día de la 
Preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dijo 
Pilato a los judíos: “Aquí tenéis a vuestro rey.” Ellos 
gritaron: “Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!. Replicó Pilato: 

“¿A vuestro rey voy a crucificar?” Contestaron los 
sumos sacerdotes: “No tenemos más rey que el 
César.” Entonces se lo entregó para que fuera 
crucificado.

JESÚS CAUTIVO
Citas bíblicas: Mateo 27,26 Marcos 15, 20 Lucas 
23, 20-25 Juan 19, 16
Evangelio según San Lucas. Capítulo 23, 
versículos del 20 al 25
Pilato les hablo de nuevo, con intención de librar 
a Jesús, pero ellos seguían gritando: “¡Crucifícalo, 
crucifícalo!” Por tercera vez les dijo: “Pero ¿Qué 
mal ha hecho este? No encuentro en él ningún 
delito que merezca la muerte; así que le daré 
un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían 
pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, 
y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se 
cumpliera su demanda. Soltó, pues, al que habían 
pedido, al que estaba en la cárcel por motín y 
asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo.

VENERABLE COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA FAZ
Si bien en nuestros pasos de la Semana Santa 

vinarocense, los personajes principales, tal como 
debe ser serán, Jesucristo y su madre la virgen 
María, en este paso concreto de la “Venerable 
Cofradía de la Santísima Faz”, y tal como reza 
su nombre, también se le da protagonismo a 
la “Verónica” y a la “Santísima Faz”. Por cierto, la 
denominación de la “Santísima faz” corresponde 
sencillamente al “rostro de Jesucristo”.
Por mucho que busquemos y rebusquemos en 
los tres evangelios canónicos de Mateo, Marcos y 
Lucas, aparte también en el Juan, no encontramos 
este pasaje de la “Verónica” por ninguno de ellos.
Nos tendremos que ir a la tradición, y si acaso, 
mencionar que en los “Evangelios Apócrifos”, 
algo se dice al respecto: “En los textos medievales 
titulados Vindicta Salvatoris y Mors Pilati, Tiberio es 
sanado por el velo de Verónica que lleva impresa la 
imagen milagrosa de Jesús”.

Seguiré la próxima semana con los pasos: “Jesús 
Nazareno”, “Cristo de la Paz” y “Crist dels Mariners”.

Hasta la próxima semana.

Salvador Quinzá Macip
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EMILI FONOLLOSA

El Col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat, ubicat a 
Vinaròs i amb alumnat de diverses poblacions del nord de 
Castelló ha engegat un projecte d’inclusió social en el qual 
s’ha involucrat la conegut protectora d’animals El Cau, 
també situada a l’esmentada localitat. 
Aquest projecte catalogat com a aprenentatge-
servei, es desenvolupa per l’alumnat de Primària 
d’aquesta escola, el qual elabora i ven unes carteres 
en benefici d’El Cau, amb la finalitat d'aconseguir 
la inclusió social de persones amb diversitat 
funcional, sensibilitzar a la societat i trencar alguns 
estereotips. 
Justifiquen el projecte des del CEE Baix Maestrat 
dient que “tothom té el poder de contribuir i ajudar 
a la millora de la societat, també les persones amb 
diversitat funcional o amb capacitats diferents” . 
Puntualitzen no obstant això,  que “olem detectar 
que la visió de la societat cap a aquest col·lectiu 
moltes vegades va lligada a sentiments de llàstima 
o compassió. Existeix una concepció que aquestes 
persones necessiten ajuda, i és cert, però ens hem 

plantejat que ells també poden oferir-la? Realment, 
la majoria poden fer moltes més coses de les que al 
principi es creu, però si els mirem amb compassió, 
els estem restant l'oportunitat de demostrar-ho a 
ells mateixos i a la resta de societat”.
Aquesta escola situada entre l’institut J.Vilaplana 
i l’Hospital Comarcal vol trencar amb alguns 
d'aquests estereotips o prejudicis. “Tractem que 
el nostre alumnat amb diversitat funcional puga 
fer les seues aportacions de manera activa en la 
millora de la societat. És a dir, intentem demostrar 
que també ells, a la seua manera, són capaços. 
Realment poden fer coses útils i ajudar a altres 
col·lectius, com és el cas de la protectora de gossos 
abandonats”. A més, els alumnes implicats en el 
projecte tenen també l'oportunitat que puga 
visitar i interactuar periòdicament amb els gossos 
de la protectora. “A banda de la motivació que els 
produeix conèixer i jugar amb els gossos, resulta 
molt beneficiós i interessant per a tots dos, ja que 
és una manera de desenvolupar en ells l'afectivitat”.
D'altra banda, a nivell pedagògic i curricular, crear 

aquest projecte els ha servit d'eina per a treballar 
les àrees o assignatures de manera globalitzada i 
relacionar-les les unes amb les altres.
A més del treball a l'aula, realitzen algunes 
dinàmiques que, a més de perseguir una inclusió 
social, serveixen per a crear consciència i sentit del 
perquè del projecte en els alumnes. És a dir, fer-ho 
més tangible i significatiu per a ells. Així participen 
també en la revisió i treball de la pàgina web de la 
protectora, coneixen els gossos, veuen fotografies 
d'ells, miren si algun ja conegut ha estat adoptat, 
etc. Al llarg del curs faran diverses visites a El Cau; 
així,  els gossos que han vist en fotos, després són 
coneguts a   la seua llar, interactuaran amb ells i 
compartiran afecte.
Una voluntària d’El Cau va a l’escola perquè la 
coneguen els escolars i aquests li donen les carteres 
que han elaborat. Tanmateix, part dels propis 
alumnes són també responsables de la venda dels 
productes ja que ells mateix acudeixen al mercat 
municipal per oferir-los a la clientela i traure més 
ajuda econòmica per a la protectora. 

Es interesante conocer el origen y nacimiento del “Asilo 
de Vinaròs”, o sea, la Residencia de Ancianos, que las 
Hermanitas de los Desamparados tienen en Vinaròs. 
Corría mediados del siglo XIX cuando en la Iglesia 
Católica y la sociedad en general vivía una inquietud 
social por los movimientos obreros y sociales. Vinaròs 
también tenía esas inquietudes que preocupaban a las 
autoridades religiosas y civiles. Uno de estos problemas 
eran las situaciones de abandono y desamparo 
de las personas ancianas en situación de soledad. 
La primera fecha que consta de la historia del Asilo de 
Vinaròs, es en el 13 de agosto de 1856 cuando el sr. Alcalde 
Agustín Francesc Mayo solicitó a la Reina una Casa de la 
Misericordia para los ancianos desamparados, destinando 
fondos económicos. Así se hace eco también la prensa 
provincial: “Parece que va a darse impulso a las obras 
necesarias para la instalación del Asilo de Beneficencia 
bajo la dirección de las Hermanitas de los Pobres”. 
Y no sólo son noticias y buenos deseos, sino que 
con realidades como consta en el Acta de Fundación 
del Asilo de Vinaròs. Así tengo el gusto de copiar y 
transmitir la historia del nacimiento de esta gran obra 
centenaria para bien de los ancianos. “En la ciudad 
de Vinaròs, Dª Manuela Gombau Porcha y Dª Antonia 
Gombau Verdera, solteras, naturales y vecinas de dicha 
ciudad, careciendo de herederos forzosos y deseando 
cooperar a la fundación de un Asilo para albergue y 
mantenimiento de los pobres de esta ciudad, se han 
comprometido en documento público a enajenar y 
vender sus bienes inmuebles cuyo valor es de quince 
mil pesetas, aproximadamente y ceder esta cantidad 
a la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, en la Casa Matriz y Noviciado (esta 
situada en Valéncia). -Aceptado por las Hermanitas este 
generoso ofrecimiento y obtenida autorización del Ilmo. 
Sr. Obispo de Tortosa, para proceder a la fundación del 
Asilo, el día 18 de mayo de 1895 hicieron su entrada en 
esta ciudad cuatro Hermanitas. Fueron recibidas por 
el Rvdo. Sr. Cura Párroco Arciprestal, D. Cristobal Falcó, 

D. Francisco Adell, especialmente encargado por las 
mencionadas Dª Manuela y Dª Antonia Gombau, para 
practicar las gestiones convenientes a la Fundación del 
Asilo, por varios individuos del Clero de esta Ciudad, 
por Don José Rafels, Diputado Provincial, D. Eduardo 
Tormo, Juez de Primera Instancia de este partido y otras 
varias personas de distinción y numeroso concurso que 
tributaron sus respetos a las Hermanitas Fundadoras. Las 
personas mencionadas acompañaron a las Hermanitas 
desde la Estación del Ferrocarril hasta la Iglesia Parroquial, 
donde oraron brevemente las Hermanitas. Después D 
.Justo Martínez, presbítero, dirigió la Palabra a la multitud 
de fieles que llenaba el Templo Parroquial, enalteciendo 
las ventajas así del orden material como moral, que los 
pobres de Vinaroz  reportarían del establecimiento del 
Asilo que se les iba a instalar. A continuación, desde 
la Iglesia, se dirigieron las Hermanitas con los sres. 
acompañantes a la Casa nº 71 de la calle San Francisco, 
donde provisionalmente se establece el Asilo y allí 
quedaron desde luego instaladas, haciéndose cargo 
del edificio y de todas las dependencias, para empezar 
enseguida la religiosa y caritativa misión. Fueron 
comisionadas las Hermanitas Sor Nieves de San José, 
Ferrer y Piera, Secretaria General, y Sor Dolores de Sta. 
Teresa, Costa y Codorniu, Maestra de Novicias, y para 
estar al frente del nuevo Asilo. Han sido designadas y 
héchose cargo del mismo las Hermanitas Sor Dolores 
de San José Pons, Sor Ramona de San José Duet, sor 
Dolores de San Pascual Bailón Esteve, Sor Teresa de SS. 
Sacramento Martí y Sor Martina de San Juaquín Gascón.-  
Y para que conste, se extiende la siguiente acta, 
que firmada por varias personas que ha asistido a 
la fundación, 28 del mes de marzo del año de 1896. 
El Señor haga redundar todo en su mayor honra y 
gloria. La Superiora General, Sor Teresa de Jesús.” 
Creo que esta transcripción es la mejor memoria 
del aniversario “125 años” para agradecer al Señor 
la gracia de nuestra residencia. Iremos preparando 
para fin de marzo, este aniversario centenario. 

Protectora El Cau i CEE Baix Maestrat: units per un projecte d’inclusió social
Alumnes de l’escola vénen al mercat les carteres que fan

Historia de la Residencia San Sebastián

Clam per la igualtat 

Un residente



14 de març de 2020

13

Dia Internacional de la Dona

X.Flores/E.Fonollosa
Una gran quantitat de col·lectius i entitats de 
Vinaròs i comarca es van fer presents en els 
actes centrals del Dia de la Dóna celebrats 
diumenge 8 de març a Vinaròs que van girar 
entorn d'una concentració i manifestació que va 
reunir nombrosos participants de la ciutat i de 
poblacions pròximes, superant les 800 persones. 
La manifestació va ser convocada per l’Associació 
Feminista Femme Força Vinaròs (FFV) amb el suport 
de l'Ajuntament, organitzacions i col·lectius polítics, 
socials i sindicals del Baix Maestrat. Abans de partir 
la manifestació, la Muixeranga de Vinaròs va aixecar 
dues torres humanes, únicament amb dones, 
coordinades per Núria Safont. La manifestació va 
ser acompanyada amb la música de la Colla de 

Dolçaina i Tabal de Vinaròs i la batucada de Esmuvi 
Al final de la manifestació, a la pèrgola del passeig 
marítim es va procedir a la lectura de diferents 
manifestos, com els del del grup LGTBI i COCEMFE 
i actuacions musicals com el grup de dansa de 
Peníscola Menades d’Irta, la rondalla Mar i Terra, 
Les Albaes, El so i el batec de la terra, Suricates, 
les cantautores Ester Querol, Nerea Rojas i Concha 
i el grup de hip-hop-reggae Gran Reserva. 
La manifestació va recórrer a partir de les sis de la 
tarda els carrers del municipi per a “demostrar la 
necessitat d'una transformació social, d'un món 
feminista i que pugui garantir la llibertat, justícia 
i igualtat” com es va dir des de l'organització. 
“Encara queda molt camí per recórrer. Encara que 
algunes veus tracten de fer callar el moviment 

feminista i la seva lluita per la igualtat, aquest 
ha demostrat que és imparable, i sobretot, 
necessari. S'ha perdut la por, les dones caminen 
valentes” afegien des de Femme Força Vinaròs. 
“Amb aquest dia hem tractat de denunciar les 
desigualtats, les discriminacions i les violències 
estructurals que sofreixen més de la meitat de 
la població mundial, les dones, però també 
de reivindicació d'un nou model social, just, 
democràtic i igualitari, que pugui garantir vides 
dignes per a totes les dones. Així, es denuncia la 
pervivència d'un sistema capitalista i patriarcal, un 
sistema depredador, que perpetua les desigualtats 
estructurals que sofreixen les dones” indicava la 
presidenta de la citada associació, Lara Doménech.

Clam per la igualtat 

A la manifestació van 
acudir al voltant de 
800 persones
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Dijous 5 de març l’Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir diferents 
monolegs dramatitzats “Dones per a la història”, sobre les biografíes 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, dirigits per Toni Guillot. Un acte que va comptar amb la 
col·laboració de la regidoria d’Infància i Educació.

Dia Internacional de la Dona

Monòlegs “Dones per a la història”

Membres del Club de la Vida van asistir a la conferencia “Herstoy: on estan les dones”, que 
va tindre lloc a la biblioteca pública el passat dimecres 4 de març, dins dels actes emmarcats 
en el Dia Internacional de la Dona

El llibre “La dona en el món rural”, de l'escriptora i professora Pilar Bellés va ser presentat a la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs, introduïda per la regidora Marcela Barbé  

X.F.
Dins dels actes del Dia de la Dona, Dissabte 7 de març es va  
presentar a la Casa de la Cultura de Vinaròs el llibre “Ni falda ni 
pantalons, jo. Educació transversal i atenció a la diversitat”, de la 
professora Teresa Hidalgo, de la editorial Onada Edicions. Una 
obra que aposta per una educació en valors LGTBI. 
A l’acte van intervindre a més de l’autora, la regidora de Política 
Social i Joventut, Berta Domènech i l’activista feminista Anna 
López. 
Hidalgo va explicar que aquesta guia naix per a reivindicar 
l’educació en valors LGTBI a les escoles i a la resta d’institucions 
socials, i que defensa la diversitat sexual i de gènere. A més, 
segons l’autora, l’obra té dos propòsits bàsics, com són 
desmuntar prejudicis i contribuir a normalitzar i valorar aquesta 
diversitat humana. 
De la seua banda, Domènech, que va introducir la presentació, 
va destacar entre altres aspectes que el llibre planteja un dels 
més greus problemes socials i que  “és inspirador i et fa pensar en 
quin tipus de societat vivim”.

Del divendres 6 al dilluns 9 de març en ocasió de la celebración del Dia Internacional de la 
Dona, va tindre lloc una encesa violeta al pont del riu Cervol, l’Ajuntament i el campanar de 
l’Arxiprestal. Un acte a càrrec de la regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.

“Ni falda ni pantalons, jo”, un 
llibre que reivindica l’educació 
transversal i atenció a la diversitat

Presentació del llibre “La dona en el món rural”

Encesa violeta

Taller de xapes
A la plaça del Mercat, va tindre lloc el taller de xapes del Casal 
Jove i una enquesta al voltant de la violència de gènere
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CULTURA

Dimecres 10 de març 
s’inaugurava a Sofia (Bulgària), 
l'exposició “Passió pel 
minimalisme” de Carles Santos 
amb motiu del 110 aniversari 
de les relacions diplomàtiques 
entre Espanya i Bulgària
La mostra, organitzada per 
l'Institut Cervantes de Sofia 
i el Museu Arsenal d'Art 
Contemporani-Galeria Nacional, 
és un projecte conjunt de 
la Fundació Caixa Vinaròs, 
la Fundació Caixa Castelló, 
la Diputació de Castelló, la 
Universitat Jaume I, la Galeria 
Cànem i la Regidoria de Cultura 
de l'Ajuntament de Castelló.
L'univers creatiu de Carles Santos 
es va presentar  a Bulgària amb 
l'exposició monogràfica sobre 
l’artista vinarossenc.
Aquesta exposició va anar 
acompanyada  d’un seguit de 
d’actes què ajudaran encara més 
a projectar la imatge de Carles 
Santos com ell es mereix i  com 
és la voluntat de Fundació Caixa 
Vinaròs.
Primerament va haver-hi una 
recepció l’Instituto Cervantes on 
ens va rebre la seua directora, 
Maria Luisa Santos (curiosament 
no té rés a veure amb Carles) 
qui va ser la nostra amfitriona 
tots els dos dies què vam estar a 
Bulgària.
Per la tarda es va inaugurar 
l’exposició què malauradament 
es va haver de fer a porta 
tancada degut a les mesures 
de restricció aplicades pel tema 
de coronavirus. No obstant, 
a la inauguració a més de la 
directora del museu, i la del 
Instituto Cervantes, va assistir-
hi l’ambaixador espanyol a 
Bulgària amb altres components 
de l’ambaixada.
Al dia següent i abans de tornar 
a Vinaròs, va haver-hi una altra 
recepció als organitzadors, 
aquest cop al Ministeri de 
Cultura búlgar, on van ser rebuts 
per la Sra. Amelia Gesheva, 
viceministra de cultura i per 
la tarda va ser l’ambaixador 
espanyol a Bulgària qui va voler 
agrair la nostra col·laboració 
amb l’entorn cultural de Bulgària, 
amb una recepció a l’ambaixada.
Estem convençuts què aquest 
no és més què l’inici de tot un 
seguit d’activitats què al voltant 
de la figura de Carles Santos 
s’aniran forjant a partir d’ara.

Bulgària inaugura la mostra 'Passió pel minimalisme", de Carles Santos
Amb motiu del 110 aniversari de les relacions diplomàtiques entre Espanya i Bulgària

La Regidora de Cultura I Patrimoni de 
l'Ajuntament de Vinaròs, Anna Fibla,  
ha fet entrega d'una edició especial 
facsimil de la nostra Carta Pobla a l’ 
Institut Cervantes de Sofia (Bulgària) 
amb motiu de la inauguració de 
l'exposició



14 de març de 2020

17

CULTURA

EMILI FONOLLOSA
La gran llevantada provocada per la borrasca 
“Glòria” també ha tingut conseqüències 
negatives per a restes arqueològiques situades 
vora la costa de l’extens litoral de Vinaròs.
El temporal s'ha emportat un parell de metres més 
del jaciment arqueològic inèdit de la Torre de Sòl 
de Riu de la costa. L'esfondrament d’un penya-
segat ha destruït 2,5 metres més del jaciment 
i ha deixat visible en el tall un mur amb enlluït i 
paviment de rajoles associat, segons ha informat 
l’arqueòleg David López Serrano, d’ Estrats, Treballs 
d'Arqueologia S.L.
“En aquest tall es veu que l'estratigrafia del 
jaciment no arriba als 50 cm de profunditat. 
Aquestes restes podrien  correspondre  a la mateixa 
torre; però també podrien pertànyer a estances 
fetes a l'entorn de la torre en el transcurs dels cinc 
segles d'història coneguda d'aquest jaciment. 
Això només podria comprovar-se mitjançant una 
excavació arqueològica” ha dit López.
Aquesta torre medieval de defensa de la costa, 
coneguda d'antic (primeres mencions en  1554) a 
la desembocadura del riu Sénia es va esfondrar a 
causa de l'erosió del litoral a finals del segle XIX. 
L'indret afectat per l’esfondrament d’ara coincideix 
amb l'espai on s'alçava la torre de vigilància de 
la costa, i les restes visibles corresponen a dos 

paviments (un de còdols i l'altre de rajoles)  i 
diversos murs,  tal com comenta  l'arqueòleg en la 
nova fitxa del jaciment, que ja està incorporada a 
l'inventari sectorial d'arqueologia de la Conselleria 
de Cultura.
La torre medieval, de planta quadrada i més de 
15 metres d'alçada, controlava  la costa davant el 
perill d'atac dels pirates berberiscos i el pas del riu 
Sénia cap a l'interior. La guàrdia de la torre estava 
vinculada a la vila de Vinaròs per un soldat d'enllaç 
i per l'obligació de doblar la guàrdia en moments 
d'alerta. 
D'altra banda, una de les senderes fetes per als 
qui gaudeixen del paratge del Jardí de Sòl de 
Riu travessa la torre i el temporal ha malmès el 
paviment de còdols visible en superfície;  ara està 
prou perillosa i de fet ha desaparegut en part, com 
remarca aquest arqueòleg. El cartell que indicava 
la platja del Riu de la Sénia també ha caigut amb 
l'esfondrament del penya segat.
PROPOSTES D’INTERVENCIONS
Els tècnics han fet diverses propostes a la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs per preservar 
aquestes que podien desaparèixer del tot en futurs 
temporals. Per una banda, caldria senyalitzar 
l'espai del jaciment per tal que el pas dels vianants 
i les bicicletes deixen d'erosionar-lo. Una altra acció 

suggerida pels arqueòlegs seria documentar-lo 
mitjançant una excavació arqueològica, ja que 
les restes són visibles i la potència del jaciment és 
poca (com a molt uns 50 cm). També caldria valorar 
si les restes excavades són prou interessants per 
restaurar-les i divulgar el jaciment mitjançant 
cartell explicatiu, conferència, publicació, visites 
guiades, etc. La proposta més costosa econòmica 
passa per reforçar el penya-segat amb escullera 
per evitar que l'erosió marina acabe destruint-lo, a 
exemple de les esculleres properes d'Alcanar.
La regidora de Cultura Anna Fibla ha reconegut 
l’interés històric d’aquestes restes, però destacant 
a la vegada la precarietat en què es conserven i 
la dificultat per preservar-les. Fibla valorava que 
es puga documentar aquest jaciment. “Fer una 
gran inversió perquè perduren les restes no és 
pràcticament viable... pròxims temporals podrien 
acabar per endur-se el poc que queda”. “Intentarem 
senyalitzar-ho perquè es recorde que és el que allí 
hi havia” afegia.
Puntualitza López que aquest jaciment no  s'ha 
de confondre amb l'edificació, posterior 
cronològicament,   de la Torre de Sòl de Riu, que 
pertany a la família Sunyer, catalogada com a BIC i 
situada a uns 300 metres riu amunt de les restes de 
la torre de la costa.

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

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

Divendres , 3  d’abril  , 17.30h. 
 
   BIBLIOTECA MUNICIPAL   S A L A   D’ A C T E S  Vinaròs 

“Una reunión tumultuosa ” 
   de Tom Sharpe         Presenta : Antonio Alario             
          

 

 

En aquesta, la primera 
novel·la de Tom Sharpe, Miss 
Hazelstone, de la mansió  
Jacarandá Park, mata al seu 
cuiner zulú en un crim 
passional i no tarden a 
aparéixer els agents de la 
policia local: un comandant, el 
secret anhel del qual de ser un 
gentleman anglés, dona lloc a 
un memorable trasplantament 
de cor; un tinent infatigable en 
la caça del comunista; un cap, 
partidari de disparar sense 
contemplacions i de disposar 
sexualment de les negres, 
també sense més explicacions. 
En el curs dels successos, 
podem assistir a perversions 
realment  inaudites, i a un 
apoteòsic final. Acudits , ironia i 
l'humor desenfrenat de Tom 
Sharpe, dibuixen les pàgines 
d'aquest llibre. 

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

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

Dimecres , 25  de març  , 19.30h. 
Casa de la Cultura , Vinaròs 

 

  “REFUGIADOS PERMANENTES” 

Los dilemas del pueblo Saharaui 
              Assistència de l’autor , Pedro Hernández. 

 

     
 
   “Y eso me dispongo a hacer : 

a hablar del pueblo saharaui
para arrebatárselo al 
silencio; a recordar su 
situación para vencer al 
olvido .” 
                                        Pedro Hernández  

El temporal Glòria danyà també el jaciment arqueològic 
de la Torre de Sòl de Riu a Vinaròs
Els tècnics consideren que a curt termini caldria senyalitzar-lo i documentar-lo

Amb motiu del 110 aniversari de les relacions diplomàtiques entre Espanya i Bulgària



14 de març de 2020

18

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Alsina calla ante los impagos
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Espigons i altres 
Por  Juan A Blanchadell

En vigor los presupuestos 2020
Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

El pasado martes 10 de 
marzo entraron en vigor los 
presupuestos municipales 
del año 2020, los primeros 
presupuestos de la legislatura 

actual. Tras la tramitación correspondiente, ya 
disponemos del documento de trabajo donde 
se detallan las previsiones de ingresos y gastos 
correspondientes al año actual, con lo cual el 
actual equipo de gobierno ya está trabajando 
para hacer realidad las actuaciones detalladas en 
las diferentes partidas. 
Destaca sobremanera la licitación para la 
adjudicación de las obras del colegio Jaume I, 
anhelo de todos y todas las vinarocenses, por la 
necesidad acuciante y la excesiva prolongación en 
el tiempo de dicho inicio. Más de una generación, 
por desgracia, ha sido escolarizada de manera 
continuada en barracones por lo que, pese al 
trabajo encomiable de los maestros/as, no han 
recibido, en cuanto al espacio, un trato todo lo 
digno que debieran.
Todos los partidos políticos, desde los que 
conforman el equipo actual de gobierno, 
hasta el menos representado en el consistorio, 
coincidimos, y no nos equivocamos en decirlo, 
en la necesidad perentoria de iniciar y finalizar las 
obras cuanto antes para poder iniciar las clases 
cuanto antes mejor. Mucho ha llovido (y eso que 
suele llover poco anualmente) para que podamos 
ver el sexto colegio público en nuestra ciudad. 
Pero no solo es la construcción del CEIP Jaume I la 
única acción que prevén los presupuestos ahora 
vigentes. La modernización de la administración 
pública, la dotación económica para medidas de 
fomento del empleo, la continuación de las obras 
de saneamiento y pluviales, el mantenimiento y 
mejora de playas, incluidos los servicios anexos, 
los proyectos en fase de estudio y desarrollo 
como la reforma del instituto José Vilaplana, el 
mantenimiento de los proyectos actuales en las 
áreas de bienestar social, nuevas actividades en 
cultura o el desarrollo de las actividades para la 
promoción turística también tienen cabida. No 
está todo lo que queremos, pero el actual equipo 
de gobierno tiene muy claro que son solo los 
primeros presupuestos de una legislatura, en la 
que se contemplan 3 presupuestos más. Lo que 
no es prioritario un año, lo puede ser otro año. 
Siendo realistas no todo tiene cabida, puesto que 
los ingresos son los que son, y respecto al año 
anterior no hemos subido los impuestos, sino 
que incluso se han reducido los ingresos al dejar 
de percibir el ibi de la autopista en el tramo que 
atraviesa el término. 
Ahora, un año por delante para ejecutar las 
partidas y para trabajar en el diseño del siguiente 
presupuesto, que pueda contemplar algunas de 
las propuestas que se han quedado en el tintero.

El 31 de diciembre de 
2019 entre el gobierno 
socialista de la Generalitat 
y el de Pedro Sánchez a los 

vinarocenses se nos debían más de 2,4 millones 
de euros. Los impagos de los gobiernos socialistas 
perjudican a los vinarocenses porque impiden 
que el Ayuntamiento pueda realizar inversiones 
de futuro, pero esto no le preocupa al Alcalde, 
Guillem Alsina, más pendiente de portarse como 
un socialista disciplinado que como máxima 
autoridad municipal.
Esta semana hemos sabido que la Generalitat no 
debe dinero únicamente al Ayuntamiento, sino 
que también les debe a los pescadores de nuestra 
ciudad las subvenciones que reciben para afrontar 
los gastos en los meses de paro biológico que sirve 
para regenerar el fondo marino. 
Más de 600.000 euros correspondientes a los años 
2017, 2018 y 2019 que lastran de forma traumática 
a las cofradías de pescadores de nuestra provincia. 
Tres años sin cobrar unas ayudas que la Generalitat 
sí que ha cobrado de la Unión Europea pero que 
Ximo Puig no ha pagado a los pescadores.
El discurso contradice a la realidad y el problema 
es que esa realidad afecta a familias de Vinaròs que 
dedican su trabajo y su esfuerzo a ganarse la vida 
con un trabajo sacrificado y duro como es el de 
pescador.
Venían a rescatar personas y las están hundiendo 
porque no pagan y porque nuestro Alcalde oculta 
y calla esta realidad. Lo hemos dicho muchas 
veces, Vinaròs no merece un gobierno callado ante 
los impagos que afectan a nuestra economía local 
y el futuro de nuestra ciudad.
El Partido Popular no será cómplice del silencio del 
gobierno de PSPV-PSOE y Totes i tots, y por ello 
hemos anunciado que presentaremos una moción 
en el pleno de este mes para exigir a la Generalitat 
que pague a nuestros pescadores aquello que 
ella ya ha cobrado y no sabemos en qué se lo ha 
gastado. ¿Dónde está el dinero de los pescadores 
sr. Ximo Puig? ¿Dónde está su reivindicación sr. 
Alsina?. 
Vinaròs merece un gobierno responsable y 
diligente que lamentablemente no tiene, pero ello 
no nos hará desfallecer, seguiremos insistiendo 
todos los días en centrar la política en los temas 
fundamentales y que de verdad preocupan a los 
vinarocenses mientras otros siguen instalados 
en su mundo fantástico pero irreal de las redes 
sociales.

Desde que en febrero del 2009 
Javier Balada presentara en 
rueda de prensa el proyecto 

de los nuevos espigones que iban a proteger 
nuestro flamante paseo marítimo ha transcurrido 
mucho tiempo, tanto que hasta incluso ha dado 
como para que pase una crisis económica de siete 
años de vacas flacas.
En nuestra segunda etapa de gobierno -en 
coalición con los socialistas- no paramos un 
minuto hasta que en junio del 2011 obtuvimos la 
declaración favorable de impacto ambiental, con lo 
que solo quedaba sacar a licitación el proyecto por 
algo más de seis millones de euros que, además 
de los espigones, incluía la aportación de 80.000 
metros cúbicos de arena de una cantera de Onda.
Pocos días después las elecciones nos 
descabalgaron del gobierno y, desde entonces 
hemos continuado nuestra acción municipal 
desde la oposición a los tres gobiernos que nos 
han sucedido. 
El siguiente gobierno fue el PP que, pese a la 
mayoría absoluta y a tener a Rajoy en Madrid, no 
consiguió mover el proyecto un centímetro de allí  
donde nosotros lo dejamos.
En el 2015 tuvimos un Ayuntamiento gobernado 
por un alcalde de Podemos apoyado por los 
socialistas y por Compromís que tampoco 
movieron un dedo por los espigones, y lo que es 
peor, consintieron que caducara la declaración de 
impacto medioambiental sin haber hecho nada 
para mantenerla activa a la espera de la licitación.
En el 2020, un alcalde socialista apoyado por 
Podemos ha tenido que ver como la alcaldesa 
socialista de nuestra población vecina le ha 
adelantado por la izquierda al haber obtenido la 
declaración favorable del impacto medioambiental 
para su proyecto de espigones y de protección 
de su costa, mientras que el nuestro ni está ni 
se le espera, o al menos eso parece porque en 
ninguna comisión informativa se nos ha dado la 
menor explicación de las acciones que los actuales 
socios del equipo de gobierno que tienen previsto 
emprender.
Unos socios que van por libre, que se pelean por 
salir en la foto de la rueda de prensa de una empresa 
privada que construye unos cines,  que se ponen el 
casco para visitar las obras de construcción de la 
residencia municipal para la tercera edad pagada 
por una empresa privada que la explotará durante 
los próximos cincuenta años mientras que sobre 
la pasarela del Cervol, los proyectos del EDUSI, 
los caminos rurales, a la antigua N-340, la torre 
de Ballester, el nuevo auditorio, el impulso a les 
Soterranyes, sobre el tramo del carril lúdico y el 
puente, etc. etc., prosigue la misma inanición de la 
legislatura pasada.
De los dos millones en que se han valorado los daños 
del Gloria Costas nos ha asignado medio millón. 
Dicen que eso solo es para actuaciones urgentes. 
Ojala lleven razón y los nueve kilómetros de la 
costa urbana de Vinaròs reciban las inversiones que 
se necesitan para su protección porque, si damos 
crédito a las declaraciones de algún responsable 
del Gobierno central que ha dicho que en vez de 
gastar tanto dinero en medidas protectoras para 
las costas y para los paseos igual habrá que dejar 
que el mar y el cambio climático hagan su trabajo, 
en Vinaròs vamos listos.
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NO ENS ATURARAN / NO ENS 
ATURAREM
Per Cecilia Pastor

Els carrers són nostres però el 
poder encara no

Per Mirella Extrem

Perdiendo patrimonio

Per Emmanuel Herrera

Aquest 8 de març les dones hem 
tornat a eixir als carrers de tot el 
món i també a la nostra ciutat 
Vinaròs ,per a reivindicar el nostres 
drets i lluitar per un món d'igualtat 

i sense violència per als dones. Aqueix mateix dia 
assassinaven a una altra dona de  38 anys i ja van15 
dones mortes a les mans de les seues exparelles o 
parelles. Cada vegada són més les dones que sortim 
al carrer, cada vegada te mes sentit la nostra lluita, la 
lluita de les dones en aquets món ple de desigualtats 
i de tanta violència en contra . Al dia següent del 8 de 
març el dia 9 va haver-hi vaga general de dones en 
Mèxic , la població femenina ha fet una vaga sense 
precedents per a protestar per tots els feminicidis i 
s'ha convertit en una acció política i econòmica que 
resumeixi  el cansament per la inseguretat i la bretxa 
entre homes i dones.
Hem de  seguir lluitant , el dia 8 de març i tots els dies 
del any perquè en moltes parts del món , en moltes 
nacions en desenvolupament, encara en necessitats 
tan bàsiques com la salut i la nutrició hi ha una clara 
discriminació de les dones .
De facetes d'igualtat situades en escales més altes ja ni 
parlem. En quants països se'ls impedeix, per exemple, 
la participació activa en la vida política. “No tenen 
els mateixos drets de propietat que els homes, ni els 
mateixos drets contractuals, d'associació, de mobilitat, 
ni la mateixa llibertat religiosa. A Europa les dades són 
bastant diferents, però encara estan molt lluny del 
desitjable. Si ens comparem amb la resta de països 
europeus “L'índex d'igualtat de gènere publicat l'any 
passat per l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere 
se situa en un 66,2 de mitjana, amb grans diferències 
des del 82,6 de Suècia al 50 de Grècia. Espanya es 
troba a la frontera d'aquesta mitjana, és el país amb
l'índex d'igualtat de gènere més baix dels que superen 
la mitjana, un 68,3”.
Camí ja de la recta final de la primer quart del segle 
XXI i tant de pensament a favor de la igualtat per 
difondre, tantes velles idees per derrocar… Mentre 
existeix una sola xiqueta en algun lloc del món a la 
qual se li impedeix  escolaritzar-se; mentre una dona 
siga assassinada per la seua parella; mentre el fet que 
una dona, o moltes dones, ocupen llocs de direcció 
siga notícia; mentre les dones hagen de cridar “no vull 
ser valenta, vull ser lliure” i poder tornar a casa de nit 
sola sense jugar-se la llibertat i la vida; mentre hi haja 
una sola persona en el planeta que no entenga que 
un no és sempre no, i només un sí que és sí; mentre 
es produeixin insults i amenaces per defensar els 
drets de la dona; mentre tot això i moltes coses més 
passen, la desigualtat és una realitat a combatre, 
encara que en molts països ja s'hagen produït grans 
avanços. Més de la meitat de la població mundial són 
dones i sense aqueix 50% d'habitants del planeta 
no hi ha desenvolupament possible. Mentre en 
alguns països desenvolupats fem passos en totes 
les direccions, reclamant educació, lleis, protecció i 
justícia per a acabar amb humiliacions, menyspreus, 
maltractaments, assassinats, assetjaments, abusos,
violacions, tràfic de dones…, en altres països del 
món no han arribat ni tan sols al primer esglaó de la 
igualtat. I compartim espai i temps, planeta i segle. 
La lluita encara està començant malgrat portar tants 
anys del moviment feminista
La dona va lluitar en el passat —i lluita, encara 
hui, en l'actualitat— intrèpidament per la seua 
emancipació. Va lluitar i lluita per superar els lligams i 
subordinacions, i opressions imposades pel patriarcat; 
per desprendre's dels complexos adquirits i injustícies 
al fet que estan sotmeses; per deixar darrere rols i 
estigmes d'altres èpoques. El patriarcat va cuirassar 
i ha cuirassat la realitat amb murs infranquejables 
de condició masclista i opressora per a mantenir-se 
submises i en ulls tancats , però el camí de les dones 
cap a  la igualtat i la justícia ja no es pot aturar

El passat 
diumenge, molts 
c i u t a d a n s 
vinarossencs i de 

la contornada vam tornar a omplir els carrers en 
motiu del 8 de març. Eixe dia, més d’un miler de 
persones vam tornar a fer nostres alguns carrers 
visibilitzant la necessitat de lluitar per la igualtat 
i equitat entre els homes i dones. Ja fa temps que 
ho portem dient; la ciutadania quan les idees 
les té clares, actua amb contundència. Però, i els 
representants públics?
Al passat plenari de febrer, els diferents partits 
de l’Ajuntament vam votar a favor d’una moció 
presentada a moltes altres poblacions del 
País Valencià pel Dia Internacional de la Dona. 
Aquesta moció ens va fer adonar que a vegades 
se presenten mocions com si fos alguna cosa 
puntual per tal de dir que sí s’ha fet, però que 
no van a actuar més enllà d’aquell moment. Per 
què dir això? Perquè tot i la importància que té la 
lluita feminista a dia d’avui, l’equip de govern no 
prioritza en demandes necessàries com la que va 
fer Compromís el passat novembre.
Amb l’arribada del 25N, dia contra la violència cap 
a la dona, Compromís per Vinaròs va presentar una 
moció que va obtindre també el recolzament de 
tots els partits del consistori. En aquell moment, 
una de les reivindicacions que vam sol·licitar va 
ser l’adhesió de la nostra localitat a la Xarxa 
Isonomia, al igual que ho han fet ja 93 pobles de 
la nostra província. Per què és important aquesta 
adhesió? Perquè la Xarxa Isonomia treballa per a 
impulsar la igualtat efectiva d’oportunitats i de 
tracte entre  dones i homes i també treballa i posa 
mitjans i ferramentes per a previndre la violència 
cap a les dones. Bé, des del novembre del 2019 
que se va aprovar això i al febrer, quan la nostra 
regidora Paula Cerdà li va fer memòria a l’Alcalde 
al torn de precs i preguntes li va respondre que 
primer havien d’acabar de renovar convenis amb 
l’UJI i després miraria el tema d’Isonomia. El tràmit 
és descarregar de la web una sol·licitud i poca cosa 
més però a la llista de prioritats la lluita feminista 
continua relegada a segon o tercer pla.
Tenim un problema si als carrers la ciutadania 
adulta, jove i infants reclamen la igualtat entre 
homes i dones i el nostre Ajuntament prioritza 
altres temes. El feminisme està consolidat, però 
si des de l’administració pública no es posa de la 
seua part, per a què ens servirà sortir als carrers?

En el último pleno desde Ciudadanos 
decidimos retirar una propuesta 
de resolución para reclamar una 
actuación urgente en las pinturas 
murales de nuestra Iglesia Arciprestal. 

Lo decidimos tras una reunión con la asociación 
Amics de Vinaròs, asociación que lleva más 
de 40 años velando por la defensa de nuestro   
patrimonio y cultura y que temía que la politización 
de la propuesta afectase negativamente a la 
reivindicación.
Sin embargo, la realidad nos muestra que una vez 
más la Generalitat no está por la labor de acometer 
estas obras, pese a compartir partido político con 
el Gobierno municipal. Y es que la única respuesta 
del Botànic ha sido trasladar la responsabilidad al 
Obispado de Tortosa. Es decir, unos por otros y la 
casa sigue sin barrerse.
Lejos quedan años de ruedas de prensa, fotos  y de 
falsas promesas en el que nuestra responsable de 
cultura se excusaba en que solo lleva unos pocos 
meses reclamando, cuando su partido lleva años 
responsabilidades al frente del Ejecutivo.
Al final, la triste realidad es que si nadie lo 
remedia, acabaremos perdiendo parte de nuestro 
patrimonio municipal pues este no es el único caso; 
además de las pinturas de arquitectura fingida 
o lo que queda de ellas, está también la falta de 
ambición y planificación en la Cotxera de Batet.
Para concluir, me gustaría  dejarles una reflexión. 
Nos quejamos de la falta de espacios culturales 
y ahora que tenemos uno, como es la Cotxera 
de Batet, resulta que va a albergar el Centro de 
Inspiración Turística. Desde el bipartito pensarán 
que así matan dos pájaros de un tiro, cuando lo 
único que están matando continuamente son 
oportunidades.
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Manuel Villalta-Esquerra Unida JUNTOS Y REVUELTOS

UN ESTRANY 8 DE MARÇ A VINARÒS ASEMBLEA 8M

Obrir el Diariet de la setmana passada i veure 
que l’Ajuntament en ple va aprovar propostes i 
demandes històriques, que les dones hem vingut 
fent, des del feminisme  com la igualtat laboral, 
el fomentar polítiques per  la conciliació familiar, 
de lluitar contra la violència de gènere .... i tantes 
altres,  per commemorar el 8 de Març Dia de les 
Dones,  és evident que no es pot estar més que 
d’acord amb aquestes i fa patxoca, que hagin 
estat signades per tots els grups representats al 
Consistori.
És per això que moltes dones de Vinaròs, no 
enteníem, com aquest mateix Ajuntament, unes 
pàgines més endavant, convoqués el mateix 8 
M a Les Botigues al Carrer, des de les 9 del matí 
a les 20 del vespre. Com es pot entendre tanta 
incoherència ?
Mentre s’està demanant conciliació familiar i 
igualtat laboral, resulta que, al convocar aquest  

acte comercial  no es té en compte, que la majoria 
de l’atenció al públic està a càrrec de les dones. 
Que aquestes dones, hagin de treballar en festiu, 
lo qual ja és dur, per l’àmbit familiar i personal, 
entenem que deu formar part dels seus acord 
laborals.  Però la oportunitat de la convocatòria, en 
aquest dia, deixa molt que desitjar per uns i altres.
Per part de l’Associació de Comerciants, mostra 
molt poca sensibilitat front a les treballadores que 
en aquest dia, van haver de treballar. No podem 
oblidar, que si es va decidir escollir el 8 de Març, 
va ser amb reconeixement a les treballadores que 
per reivindicar els seus drets laborals, l’empresari 
va calar foc a la fàbrica amb elles dintre. No podien 
escollir altre dia ? quins motius tant importants 
existien per no fer-ho un diumenge anterior o 
posterior . Econòmics, d’oportunitat ? 
En quant a l ‘Ajuntament, hauran de donar 
explicacions, tenint en compte que, han actuat 

en direcció oposada del que estant dient i també, 
del que reclamaven en totes les entrevistes, 
actes, manifestacions que han tingut lloc al llarg 
d’aquestes dies, per part de representants dels 
seus partits des de les bases, als que en formen 
part del govern a nivell Autonòmic i Estatal.
Que el moviment feminista fa molt que és aquí i 
ha vingut per quedar-se, ja no dubta ningú amb 
visió desinteressada per la qual cosa, demanem 
coherència i respecte amb allò que es diu amb 
el que es fa i sensibilitat davant d’un 8M que 
aconseguit fer-se escoltar en tots i cada un dels 
cinc continents, amb respecte a la diversitat i 
solidaritat.
Rectificar és de savis i moltes dones, ens vam 
sentir avergonyides de veure les treballadores del 
comerç treballant i nosaltres cantant, reivindicant i 
celebrant el nostre dia. 

Desde Izquierda Unida de Vinaròs ya hemos 
manifestado muchas veces cómo defienden los 
intereses de Vinaròs nuestros representantes 
políticos en el Ayuntamiento. El pleno ordinario del 
mes de febrero fue otro ejemplo de lo expuesto.
En el punto sobre la subvención para la mejora 
del polígono Planes Altes, la representante del 
PVI expuso varias veces la mala gestión de otras 
inversiones en otros polígonos, esperando que en 
de Planes Altes no suceda lo mismo en referencia a 
la fibra óptica. Pero así y todo les daremos un voto 
de  confianza para esta nueva inversión. Después, 
en la votación el PVI se abstuvo.! Vaya voto de 
confianza.¡
El Partido Popular sí voto a favor de la subvención, 
no sin antes exponer su buena dosis de crítica y 
desconfianza a la gestión. No le iba a salir gratis el 
voto al equipo de gobierno.
En el punto de la malla del árbol de la calle Doctor 
Santos por el tema de los pájaros se estuvo 
hablando 25 minutos del tema, para al final no 
aclarar nada entre unos y otros. Sí se dijo que los 
pájaros en dicho árbol suponen problemas de 
excrementos, insalubridad y de impacto visual, 
motivo por el cual las quejas existentes de los 
vecinos y comercios.
Izquierda Unida entiende que está bien que se 

tome alguna solución y que entre todos se tome 
la más adecuada. Pero le recordamos al equipo de 
gobierno que el tema de las mierdas de los perros 
por todo el pueblo ya va de años y que también 
producen, los excrementos,  mal impacto visual, 
insalubridad y que también ha aportado muchas 
quejas y no se ha hecho nada. Bueno, sí alguna 
campaña folclórica que ha costado mucho dinero 
y no ha solucionado nada. En el punto sobre el 
Centro de Inspiración Turística que se tenia que 
realizar en la antigua cooperativa de pesca, el 
representante de Ciudadanos manifestó que 
después de todo lo hecho y hablado sobre el tema 
aun sigue sin entender para qué sirve dicho centro. 
El representante del Partido Socialista, Sr. Marc 
Albella, le propuso al representante de Ciudadanos 
el ir cogidos de la mano a Amposta y al Dalt Ebre 
para que así lo pueda entender.
Bueno,  pues desde Izquierda Unida le proponemos 
al Sr. Albella que se coja de la mano de todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Vinaròs que a dia 
de hoy tampoco lo entienden y que se los lleve a 
Amposta y al Dalt Ebre para que lo entiendan. Al 
mismo tiempo no les suelte de la mano y  a ver 
dónde los lleva Sr. Albella para que entiendan como 
el equipo de gobierno tenia previsto invertir más 
de 700 mil euros en un proyecto y un local que no 

es propiedad del Ayuntamiento. 
Ha tenido que ser desde Europa 
el que les ha tenido que decir que 
ese local no era de propiedad 
municipal y que se podría perder la subvención. 
Que por lo visto el equipo de gobierno no se había 
enterado.
En el punto de la moción del PP sobre la mejora 
del funcionamiento y horario de los trenes, desde  
Izquierda Unida entendemos que tanto el debate, 
los argumentos la exposición de la moción y 
la enmienda a la misma por parte del Partido 
Socialista fue una vergüenza que no se merece ni 
un simple comentario.
Como igual de vergüenza fue la moción presentada 
por el Partido Popular con el objetivo de apoyar 
a la Industria y Ganadería. Una moción política y 
oportunista. Bastante tiempo, medios  y poder ha 
tenido el Partido Popular para haber ayudado en su 
tiempo a la Industria y Ganadería y no lo hizo y lo 
quiere hacer ahora con mociones al Ayuntamiento 
de Vinaròs. Eso en este pueblo se llama !mear fuera 
del tiesto.¡
Esto es lo que estamos viendo pleno tras pleno 
y lo que nos falta por ver, estando todos juntos y 
revueltos.

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.

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

i jocs que t’estan esperant!
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Retorno del pescado azul 
a Vinaròs
Con una mar tranquila los cardúmenes de 
peix blau recalaron por nuestro litoral y las 
traíñas consiguieron atraparlo, de manera 
que llegaron posteriormente barcos de 
otras comunidades. Comenzó la semana 
batida por vientos del noroeste que solo 
dificultó a la flota artesanal. El resto de 
modalidades operó con normalidad, para 
llevar a lonja gran variedad de pescados y 
mariscos. Y las cotizaciones en 1ª venta aún 
se mantuvieron con los precios elevados 
para muchas especies. 
La pesca de arrastre, lo ocho bous faenaron las cinco jornadas en los diversos fondos de nuestro litoral, 
para subastar a diario langostino, cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, gallo, pescadilla, salmonete, 
peluda, rape, caracol, galera, móllera, maira, pejerrey, palometa, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, 
canana y morralla.
El cerco, el lunes, a pesar del mistral nocturno, entre ocho traíñas desembarcaron 3.000 cajas de 
boquerón (8 kg/caja) y 700 de sardina. El martes, cinco llums atraparon 1.800 cajas de seitó y 500 de 
sardina. El miércoles, siete barcas pillaron 2.500 cajas de ‘oro azul’ y 500 de sardina. Y el jueves, quince 
barcos desembarcaron 4.500 cajas de boquerón y 900 de sardina. La procedencia era; dos de Vinaròs, 
tres Burriana, cuatro de Mazarrón, una de Adra, una de Barcelona, una de Jávea y el resto del Grau de 
Castellón.
La flota artesanal de artes menores, comenzaron a pescar bien el martes por los mistrales, y cinco 
barquitas trasmalleras calaron las redes cerca de la costa para capturar bastante sepia. Dos lo hicieron 
en fondos medios para pillar pagel, corvina y rombo. Tres se dedicaron a calar en lugares alejados y 
profundos para atrapar lenguado, rodaballo y raya. Y dos pescaron por zonas rocosas cerca de l’Illa 
para capturar langosta, bogavante, cabracho, dentón, chopa y brótola.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con éste laborioso arte de anzuelos lubina, 
dorada, sargo y pargo.
Festividad de San José; Está declarado laborable el día 19, y en cambio el día 20 será festivo.

Ecos de ‘Mar’; Medidas contra el plástico y reciclaje
También la Generalitat catalana y la Asociación de envasadores de agua de ésta Comunidad, acordaron 
que a partir del 2020 todas las botellas serán fabricadas con un 20% de PET reciclado, para subir al 
30% dentro de cinco años y al 50% al 2030. Dicha obligación alcanzada voluntariamente es para 
promover la eficiencia del sector en el uso de recursos y transición hacia la economía circular. Recalcar 
que este pacto representa el 21% del total de agua embotellada que se consume en nuestro país. 
Recordar que desde inicio de año, en España está prohibida la entrega a los consumidores de bolsas 
de plástico fragmentable, o sea, creadas con aditivos que fragmentan el plástico en microplásticos 
y las bolsas de más de 50 micras de espesor deberán fabricarse con un mínimo del 50% de plástico 
reciclado.  Y para el 2021 estarán prohibidas las bolsas ligeras (entre 15 y 50 micras) y muy ligeras 
(menos de 15 micras) que no sean biodegradables. 

És un dels corals durs i massissos de fons profunds 
del litoral vinarossenc, dels també dits candelers. 
El seu nom científic és Deudrophylli cornigera. És 
un antozou de classe dels hexacolaris i de l'orde 
Scleroctinia, De forma arborescent a mode en 
castellà de candelero, és un coral colonial, amb 
un tronc gros i branques més estretes i calzes 
irregulars, que sobreïxen ordenades a un costat 
i a l'altre de les ramificacions. El seu esquelet 
calcari està format per carbonat càlcic, i recobert 
per nombrosíssims pòlips independents de 5 cm. 
de diàmetre, que es comuniquen per dins entre 
sí, per a ser els individus que formen la colònia 
madrepòrica i la fan créixer. És de color groc 
intens, però pot haver-hi ataronjats, verds i blancs, 
segons la zona. Quan mor es torna marró clar. Els 
pòlips igualment poden ser groguencs, negres 
o purpuris. Talla 70 cm. d'altura. Hermafrodita. 
Les larves fertilitzades internament naden entre 
el corrent marí, després es fixen al substrat i fan 
les colònies a base de reproducció asexual. Actiu 
de nit. S'alimenta a base de caçar cada pòlip 
amb els seus tentacles preses del zooplàncton, 
o matèria orgànica dissolta en l'aigua. Es captura 
ocasionalment amb arts d'arrossegament i tremall, 
però només per les embarcacions que operen 
prop de les Illes Columbrets, o igualment prop 
dels clots al límit de la plataforma continental. A 
vegades el pescador pot tallar-se a l'agafar-ho per 
les seues parts esmolades, i les seues ferides tarden 
a cicatritzar a causa de les cèl·lules urticants que 
desprenen els pòlips. Sense valor comercial.

Embarcacions de pesca 2.019:
MODALITAT PESQUERA          Nº BARQUES     TONELATJE       H.P.
Arrossegament   8 357,92 2.389,95
Cèrcol    3 172,89 1.337
Tremall i d’Altres Arts  18 129,20 1.313,18
    ___ ______ ________
       Total…………………….  29 660,01 5.040,13
 
Estat comparatiu de barques:
ARROSSEGAMENT I CÈRCOL 2018 2019 DIFERENCIA %
Nº embarcacions   12 11 -1  -8,33
Tonelatje    550,31 530,81 -19,50  -3,54
H.P. (Poténcia caballs motors) 3.800,48 3.726,95 -74  -1,93          

TREMALL I D’ALTRES ARTS  2.018 2.019 DIFERENCIA %
Nº barques   18 18 0  0
Tonelatje    129,20 129,20 0  0
H.P.    1.313,18 1.313,18 0  0

                                                                                 
Personal afiliat a la Entitat:  
    2.018 2.019 DIFERENCIA    %
Pescadors en actiu   108 104 -3       -4,40
Pensionistes   138 134 -4       -2,90
Empleats llotja,fábrica gel,oficines 8 7 -1      -12,50
                                 
Comparació en quilos per modalitats 2018/2019:
MODALITAT PESQUERA  2018 2019 DIFERENCIA        %
Arrossegament   590.133 505.211 -84.922           -14,39
Cèrcol    298,099 492.877 +194.778          +65,34
Palangre superfície (Forasters) 4.666 16.086 +11.420         +244,75
Tremall i d’Altres Arts  98.956 126.331 +27.375         +27,66
    ________ _________ ________    _______
                    Total……………….. 991.854  1.140.505  +148.651  +14,99

 Ejemplar de mero de las islas Columbretes con su pescador
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Redacció
Des del Consell Municipal d'Esports, amb la 
col·laboració de les entitats locals, s'ha preparat 
una nova programació per a fomentar la pràctica 
esportiva dintre d'un estil de vida saludable
El regidor d'Esports, José Chaler, amb el tècnic 
Nacho Chaler, ha presentat avui una nova edició 
de la campanya d'Esport Popular amb importants 
novetats. Cal destacar que cada edició aconsegueix 
la participació de més de 6.000 persones d'arreu 
de la comarca en les diferents proves que 
s'organitzen, demostrant la gran expectació que 
cada any genera aquesta campanya.
La primera prova que encetarà el calendari és 
la Marató Popular prevista per a finals d'abril o 
principis de maig. El regidor Chaler ha explicat 
que "de moment degut a la Setmana Santa i a la 
coincidència amb altres curses encara no s'ha 
establert una data fixa, però quan es concrete 
s'avisarà amb suficient antelació a la ciutadania 
perquè es puga inscriure".
Per al 29 de maig se celebrarà la Festa Final de les 
Escoles Esportives EMIARE, mentre que per als dies 
30 i 31 es faran les III Jornades Tècniques d'Esport 
i Salut organitzades pel Club Triatló Davima i 
el Repte 10K. El regidor Chaler comentava que 
enguany s'ha recuperat aquesta activitat amb 
xerrades i ponències, que aniran acompanyades 
d'exercicis oberts per a tota la ciutadania per tal de 
fomentar una pràctica esportiva saludable.

El 13 de juny serà el torn del 1.500 metres escolar 
que cada any organitza el Club Esportiu Vinaròs, 
una prova popular oberta a la participació de 
tots els xiquets de la localitat amb distàncies que 
s'adaptaran segons la seua edat.
Enguany una de les novetats serà el canvi de 
data del 10K Nocturn Llagostí de Vinaròs que es 
traslladarà del mes d'agost al juliol, en concret 
el dia 25. La cursa estarà organitzada de forma 
conjunta pel   Club Triatló Davima, el Repte 10K i 
Club Esportiu Vinaròs. Aquest any se celebrarà la 
setena edició d'una prova que sempre aconsegueix 
superar els més de 300 corredors.
El mes de setembre arribarà amb una important 
novetat, el 5K Solidari en favor de l'Associació 
Espanyola de Lluita contra el Càncer organitzat 
per l'entitat local amb la col·laboració del Consell 
Municipal d'Esports. També per al mes de setembre 
hi haurà el Dia de la bici.
La campanya es tancarà amb la Caminada Popular 
el 8 de novembre, la V Cursa de Muntanya Ermita 
per al 15 del mateix mes, mentre que el 24 de 
desembre es farà l'última prova amb la Volta a Peu 
de Nadal.
Novetats en les inscripcions
El tècnic Chaler ha detallat que per aquesta 
campanya d'Esport Popular el preu per a les proves 
no competitives passarà dels 3 als 5€, mentre que 
en les curses competitives la inscripció serà de 12€. 
Segons explicava aquest augment és fa seguint 

les recomanacions del departament d'intervenció, 
que indica que el preu s'ha d'ajustar segons els 
costos d'organització de les proves.
Pel que fa al mètode de les inscripcions es 
continuaran fent en línia, però les persones que no 
tinguen accés a Internet ho podran fer de forma 
presencial a l'Ajuntament. Chaler ha comentat que 
l'horari serà de tardes i també es farà el lliurament 
de les samarretes. En aquest sentit, assenyalava 
que a mesura que es presenten les proves s'indicarà 
com es poden fer les inscripcions i els dies.
Agenda 2020
Per acabar Chaler explicava que tota la programació 
actualitzada de la Campanya d'Esport Popular 
2020 es pot consultar des de la pàgina web del 
Consell Municipal d'Esports (www.esports.vinaros.
es) on també s'inclouen les activitats organitzades 
per les associacions i entitats esportives locals.

El diumenge es va celebrar el partit entre el Villarreal cf i el LeganÉs. La penya Llagostí Groc va poder disfrutar d’ un dia de germanor de penyistes que es va 
celebrar a l’ estadi de la ceràmica. Van ser varios els membres de la penya  que van disfrutar d’ un tour per l’estadi i posterior dinar en el restaurant del mateix. 
Després es va inagurar la nova imatge de la APV i es va veure el partit.

Este fin de semana 
el components del 
Repte 10K Vinaròs 
van participar en dos 
curses.   Una es va 
celebrar en Benicàssim, 
sen una mitja marató, 
on Romina va 
aconseguir la tercera 
plaça de la seva 
categoria. Prop d’ allí 
es va celebrar el trail de 
Borriol, on es van traure 
també grans temps.

Vinaròs presenta la campanya d'Esport Popular 2020

Repte 10K 
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Aquest dissabte dia 7, els nostres 
companys es van desplaçar fins a la 
localitat d’Ontinyent per a participar 
en la segona jornada de la lliga de 
clubs Caixa Popular, lliga on es troben 
els millors clubs de tota la comunitat 
i on sempre es pot veure un altíssim 
nivell en cada competició. En aquest 
cas la prova consistiria en un duatló 
sprint on els esportistes haurien de 
completar 4,5km a peu, 18km de bici i 
finalment tornar a córrer 2,5km.
El que pel matí pareixia que seria 
un dia fred i amb molt de vent es va 
acabar arreglant per a deixar una 
temperatura perfecta per a la pràctica 
de l’esport, on quasi 700 duatletes van 
prendre la sortida en el dur recorregut 
que els esperava, la primera carrera a 
peu seria a dos voltes on començarien 
corrent cap avall per a després 
trobar-se unes fortes pujades que 
marcarien les diferències ràpidament, 
una vegada dalt la bici i amb les 

cames encara tremolant haurien 
de completar un circuit a una volta, 
des del primer moment la carretera 
apuntava cap amunt en una llarga 
pujada que finalment baixarien i els 
ajudaria a recuperar per afrontar els 
últims 2,5 km de carrera a peu.
Pel que fa als nostres, la representació 
masculina va estar formada per Alex, 
Sebastian, Carlos G, Raul, Hector, Juan 
Carlos, Pablo, Guillem i Carlos A, fent 
una bona actuació que els deixa a 
només 4 punts de l’ascens a segona 
divisió.
La secció femenina va estar 
representada per Ada, Ari, Cris i 
Montse que també deixen l’equip en 
una posició amb moltes opcions de 
pujar a segona divisió.
Per acabar agrair a tots els 
patrocinadors que sempre ens ajuden 
desinteressadament i animar als 
nostres companys per a seguir fent 
gran aquest club dia a dia.

Bon dissabte per els nostres guanyant tots dos 
partits jugats. 
Els dos amb ell mateix patró, primeres parts 
igualades i represes que els nostres es van 
desmelenar arrasant als rivals.
Els cadets en el primer partit de Copa jugaven 
contra el campió de lliga i en un partit sobresalient 
van donar tota una lliçó de lluita i saber jugar, si 
sempre juguessin així el míster Juanjo Also no 
patiria tant del cor.
Els sèniors en el penúltim obstacle per acabar la 
lliga van guanyar de bona renda, però no va ser tan 
fàcil davant de un equip jove en molts jugadors del 
Sagunto que no ho van posar gens fàcil.  
Dissabte més handbol de vesprada juguen els 
cadets i els juvenils i diumenge el plat fort, el partit 
del any per els nostres, últim partit de lliga i el 
Almassora i natros estem empatats a punts, només 
val la victòria perquè el Vinaròs puguem guanyar 
la lliga i poder jugar la fase d'ascens. Segur que el 
Llagostí Arena no fallarà i portarà als nostres una 
vegada més en comandes de cara a la victòria.

Copa Fed prefe cs 1
C.Bm. Vinaròs.           33
Horaris Algo Palanca. 24
Vinaròs. Amaré, Néstor (2), Juanpe (2), Unai (8), Biel 
(5), Fernando, Sergio (3), Carlos (1) i Raga (12).
Fantàstic partit, el disputat en el Pavelló Municipal 
de Vinaròs.
On els nostres Cadets han passat per sobre del 
campió de la fase regular, l'Altura.
Una primera part molt igualada, tant en joc com en 

el marcador, acababa en empat.
Però, una segona part,  on el locals no havia 
dit l'última paraula, han canviat d'intensitat, 
pujant la magnitud defensiva i provocant moltes 
imprecisions en l'equip visitant.
Això, més una mobilitat de tots els jugadors en atac 
quan ho demanava l'encontre, han "destrossat" als 
de l'Altura, que sempre s'han sentit incòmodes.
Este partit s'ha de considerar com el punt de 
partida per fer alguna cosa important en la Copa, i 
perquè no "aspirar a conquerir-la".
Endavant Cadets, i Força!!!!!
  
1 Auto nord 3
Farmateca C. Bm. Vinaròs.        30
Viveros mas de Valero Salto Palanca 19
Vinaròs. Carlos, Serrano (3), Ian (2), Rubén (7), 
Nahuel (3), Cristian (2), Martín, Jaime (3), Mateu (1), 
Collado (6), Sergi (1) , Agustí, Quim i Iker (2).
Penúltim obstacle superat per poder guanyar la 
lliga O si més no juga les ansiaded fases per segon 
any consecutiu.
No va ser tan fàcil com diu el resultat, als nostres 
els va costar molt trencar el partit i només a meitat 
segona part es va fer forat.
El Altura equip jove i en bona dinàmica jugava 
tranquil i sense pressió, mentres que el Farmateca 
era un sac de nervis i imprecisions per la 
importància del partit.
En atacs llargs els forasters se'n sortien de la defensa 
6-0 dels rogets per anar aguantant el marcador. El 
Vinaròs en atacs precipitats sense cap sentit perdia 
un baló darrere atre i només 4 aparicions puntuals 

podien anar marcant al porter de Altura.
Primera part que els últims minuts es va poder 
agafar una renda de 5 gols molt importants per 
calmar els nervis i veure d'un altra perspectiva 
una segona part que ara sí sense un joc vistos el 
Farmateca va poder robar i córrer que es el que li 
agrada i trencar definitivament el electrònic, en  un 
reconvertit lateral en el cas De Ruben Eulogi i un 
inspiradissim Joan Collado a les contres.
Ara ve lo bo, diumenge ve el Almassora equip que 
el any passat estaba en segona i que vol tornar a 
pujar. A la Garrofera en un partit una mica estrany 
el Farmateca va perdre de 1, el diumenge al 
Llagostí Arena ens juguem la primera posició i el 
dret a jugar les fases per pujar de categoria.
     A falta de confirmació el partit es jugarà a les 16, 
demanem a tots els handboleros que diumenge 
vinguen a animar als nostres perquè el jugar amb 
el alé de la grada es nota i molt. De fet el Vinaròs a 
casa entre Lliga i Copa porta 3 temporades sense 
perdre.

HANDBOL
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CHUCHO
Companyia: 
La Zafirina

2020

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

TEATRE

diumenge

29
març

* 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 €

OYUN
Companyia: El Fedito

2020

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

TEATRE

diumenge

22
març

* 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 €

CONCERT A BENEFICI 
D’OPEN ARMS

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

dissabte

28
març

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

2020

CONCERT

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

ORGANITZA: COL·LABORA:

A&A 2011, SL

Concert de la BIG BAND BAND
   
 OMPLIM L’AUDITORI A BENEFICI D’OPEN ARMS!!!
Que cap persona es quede a la deriva!!!
Tot va sorgir  a partir de la xarrada d’OPEN Arms 
organitzada per l’Associació d’Alumnes del Consell 
Municipal de  Formació de Persones Adultes  que va 
tindre lloc al novembre. La gent de la Big Band Band van 
identificar-se amb els objectius i accions d’OPEN ARMS 
i  al saber que aquesta organització se subvenciona a 
partir de donacions, van voler ser part d’elles. És així com 
van proposar a l’Associació d’Alumnes la realització d’un 
concert .  
Pensat i fet: La cita del Concert de la Big Band Band és 
el proper dissabte 28 de març , a partir de les 20.30  a 
l’Auditori de Vinaròs . Es poden aconseguir entrades (el 
seu preu és de 5 €) a les oficines del Consell Municipal 
d’FPA ( Antiga escola Sant Sebastià) o al mateix 
Auditori.
La Big Band Band  va nàixer a  l’Escola de Música d’Alcanar. 
Són al voltant de 20 músics  procedents d’Alcanar, Les 
Cases, Benicarló, Ulldecona i Vinaròs.  El seu objectiu 
fonamental,  gaudir de la música. El gènere musical que 
els defineix és el swing, música dels anys 20, però estan  
oberts a adaptacions de qualsevol temps o estil .
Per tant la cita que aquí et proposem és una doble 
oportunitat: gaudir de la bona música i donar suport 
a la tasca d’OPEN ARMS (No oblidem que amb el  suport 
de persones i entitats col·laboradores  han   pogut   salvar 
més de 60.000 vides de persones refugiades d’ençà que al 
2015 van iniciar les seues accions de rescat als mars Egeu 
i Mediterrani )   
Omplirem l’auditori!! Com diuen ells mateixos,  no 
volem que cap persona es quede a la deriva. 
(Aquest Concert és possible gràcies a la gent de la Big 
Band Band, la col·laboració del Consell Municipal d’FPA , 
l’Ajuntament de Vinaròs i  A&A 2011,SL. Gràcies  a tothom )

Associació d’Alumnes d’FPA Vinaròs
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BALLS, DANSES,  RITMES  
                              2019/20 

CURS DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSOR/A PREU 
BALL DE SALÓ 

Grup A 
Iniciació 21h 

Saló del Centre 
Municipal de la 

3a Edat 
C/Pilar, 42 

De l’11 de març 
 al 17 de juny 

Dimecres 
 de 18.30 a 20h 

Nacho Lluch  

General: 24,15 € 
Socis:22,20 € 
(jubilats 50%) 

 
BALL DE SALÓ 

Grup B 
Avançat  

Dimecres 
de 20 a 21.30h  

BALLS PER A 
SINGLES (Salsa i 

Bachata) 
19.5h Del 17 de març        

al 16 de juny 
Dimarts  

de 18.15 a 19.45h Elisangela Pereira  

General: 22,40€ 
Socis:20,65 € 
(jubilats 50%) 

 
SEVILLANES  

Iniciació 25h 
Poliesportiu: 

sala polivalent 

Del 16 de març        
al 17 de juny 

Dilluns i dimecres 
de 20 a 21 

Vanessa Abad General:28,75€ 
Socis: 26,45€ SEVILLANES  

Avançat 
Dilluns i dimecres 

de 21 a 22 

DANSA 
ORIENTAL 17h Del 16 de març al 

27 de maig 
Dilluns i dimecres 
de 17.45 a 18.45h Gema Quevedo General:19,55€ 

Socis:18,00€ 

Curs de batucada: BATUK- EPA  
DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSOR PREU 

20h Per determinar Del 27 de març          
al 19 de juny 

Divendres  
de 20 a 22h 

Juanjo Bas - ESMUVI 
General:23€ 
Socis:21,15€ 

Curs de Guitarra: Per determinar  
Informació i inscripcions: 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià 

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions per internet a www.consellepa.vinaros.es 
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Tauler Municipal

3.000€

400€

Localització
Barranc d’Aiguadoliva, 
zona de la cala del Puntal

Data de la fotografia
28/04/2019

Tipus de residus
Runes, mobiliari domèstic, fustes, residus 
electrònics, tèxtils i residus plàstics diversos

Conseqüències ambientals
Contaminació del sòl i de les aigües.  
Contaminació visual i degradació ecològica.

CATÀLEG DE
L’INCIVISME

Sanció tipificada

Despesa per a Vinaròs

Font: APNAL

Fitxa #1

VINARÒS, COSA DE TOTS
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PUBLICITATESQUELES

7º Aniversario de

Vinaròs, marzo 2020

Su esposa, su hijo, sus hermanas, cuñados, sobrinos
y demás familiares y amigos, le recuerdan con cariño y
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

1960 - 2013

E.P.D.

Francisco Guasch Gargallo

Que falleció cristianamente en Vinaròs el 10 de marzo del 2013.

AFANIAD Vinaròs, empieza con los preparativos para poner 
en marcha, lo que esperamos pueda llegar a ser una realidad 
muy pronto, como es su Centro Ocupacional, para personas 
con discapacidad intelectual, problemas del desarrollo y otras 
discapacidades similares.
Mientras se hace realidad, ya desde este sábado 14 de marzo, 
vamos a poner los cimientos del que vamos a nombrar: “Centre 
Ocupacional, Cultural i Social – Afaniad Vinaròs”, donde se 
pondrá en marcha una librería social y que en ella estarán puesto 
a la venta libros de todo tipo, música, películas, arte, pintura, 
manualidades, etc. etc….
Por ello, y con el fin de ir llenando nuestro almacén, te invitamos 
a que te pases este sábado 14 de marzo, de 11 a 13 horas por 
nuestro local en la Av. Tarragona 37 (frente al polideportivo de 
Vinaròs) para hacernos llegar tus donaciones de libros, discos, etc.
También en nuestro local queremos poner en marcha distintas 
actividades que personas interesadas y siempre de forma 
“voluntaria y altruista” quieran llevar a cabo distintos talleres, 
club de lectura, teatro, grupos de ayuda, etc., etc., donde se 
les podrá ceder el espacio a cambio de una donación para 
seguir manteniendo la instalación y para llevar a cabo todas 
las actividades que día tras día lleva a cabo AFANIAD Vinaròs, 
como su Club de Ocio Terapéutico, escuela de padres, talleres de 
pintura, cocina, jardinería, asesoría jurídica, vacaciones, campus 
de verano y un largo etc.
No te olvides, este próximo sábado día 14 de marzo de 11 a 13 
horas te esperamos con las manos abiertas en la Av. Tarragona 
37 de Vinaròs, para recoger vuestras donaciones y donde muy 
pronto abriremos las puertas para que puedas venir a comprar 
tus libros, música, etc., favoritos a precios de donativos.
Ven te esperamos “Contigo Somos Más” y nos haces mucha falta.

Tus afligidos: Padres, hermanos, sobrinos
y demás familia te recordamos siempre con cariño.

13º Aniversario de

Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 19 de marzo de 2007, a los 46 años de edad.

E.P.D.

Julián Gazulla Cerdán

Vinaròs, marzo 2020

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

19 de març  Dia del Pare

Llibres, Agendes, obsequis



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

14 març TORREGROSA Av. Llibertat, 9

15 març PITARCH c. del Pilar, 120

16 març VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

17 març VALLS Zona turística nord, 11

18 març MATEU c. Sant Francesc, 103

19 març GUIMERÀ Pl. Parroquial, 11

20 març SANZ c. Pont, 83

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:14:09

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

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

TRENS VINARÒS- BARCELONA               TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:11:48

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

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14431 REGIONAL 05.45 07.45 2h. 0min. 12.30
38018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 12.30
14018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 14.10
14435 REGIONAL 08.15 10.47 2h. 32min. 12.30
14437 REGIONAL 09.25 11.51 2h. 26min. 12.30
00697 TALGO 10.56 12.20 1h. 24min. 24.40
14439 REGIONAL 11.15 13.46 2h. 31min. 12.30
01311 TALGO 12.55 14.29 1h. 34min. 24.40
38093 REGIONAL 13.08 15.08 2h. 0min. 12.30
18093 REG.EXP. 13.11 15.08 1h. 57min. 14.10
00463 TALGO 13.56 15.23 1h. 27min. 24.40
38022 REGIONAL 14.12 16.08 1h. 56min. 12.30
14022 REG.EXP. 14.12 16.08 1h. 56min. 14.10
14443 REGIONAL 15.25 17.57 2h. 32min. 12.30
14445 REGIONAL 16.35 18.53 2h. 18min. 12.30
00165 TALGO 16.54 18.28 1h. 34min. 24.40
14447 REGIONAL 18.30 21.02 2h. 32min. 12.30
01371 TALGO 18.54 20.26 1h. 32min. 24.40
14304 REGIONAL 19.42 21.55 2h. 13min. 12.30
14449 REGIONAL 20.30 22.51 2h. 21min. 12.30
01391 TALGO 21.26 23.15 1h. 49min. 24.40El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02 




