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Les màquines han començat a treballar aquesta mateixa setmana a la Costa
Nord i Sud per a adequar els desperfectes ocasionats pel temporal marítim

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 escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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L’Ajuntament de Vinaròs ha iniciat aquesta mateixa
setmana les feines per a reparar els danys que va ocasionar
el temporal Glòria al litoral. Cal destacar que d’acord amb
l’actual normativa del Decret les màquines han pogut
començar feines d’adequació per garantir unes platges i
cales en òptimes condicions amb l’arribada de l’estiu.
Des de la Regidoria d’Obres i Serveis s’han fet treballs a
la Costa Sud, en concret al barranc de les Salines amb
l’obertura dels ullals del pont i la regeneració de la platja,
a més de la consolidació de les esculleres per a protegir el
litoral i la reparació de la rampa de Cala Puntal.
D’altra banda, també s’han executat les obres de reparació
a la Costa Nord, a la zona del Cossis amb la regeneració
de la sorra de la platja i al barranc del Saldonar i la
Barbiguera amb la reparació de les rampes d’accés a la
platja que van quedar malmeses pel temporal.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha explicat
que les feines executades per part de l’Ajuntament s’han
fet a través de la contractació d’empreses de la localitat i
la comarca per afavorir la seua reactivació econòmica. En
aquest sentit, ha detallat que “aquestes contractacions
entren dintre de les mesures del Govern Municipal per

front al coronavirus i ajudar a reactivar l’economia local”.
Recordem que l’Ajuntament destinarà en total una
partida de 500.000€ en aquesta finalitat.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic,
Marc Albella, ha incidit que tot i l’estat d’alarma des de
l’Ajuntament es continua treballant per garantir uns
serveis òptims a la ciutadania. Segons ha afegit “s’ha
coordinat la feina amb la Regidoria d’Obres i Serveis per
reparar els desperfectes que va ocasionar la borrasca
Glòria i poder oferir unes platges i cales en perfecte estat
un cop finalitze la crisi sanitària”.
Albella insistia que Vinaròs és una destinació turística
segura, amb 12 quilòmetres de costa i 25 punts de bany
entre cales i platges urbanes, que es podran tornar a
gaudir quan l’actual situació ho permeta.
Reparacions del Servei de Costes
Aquestes feines de l’Ajuntament es coordinaran amb
les que també es faran a través del Servei de Costes
a diferents punts del litoral. En aquest sentit, l’alcalde
Guillem Alsina ha sol·licitat a que “s’emprenguen de nou
els treballs aturats per reparar la costa i oferir un litoral en
òptimes condicions per als veïns”.
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Finalitza la restauració de la capella de Santa Victòria
Divendres es van donar per finalitzades totes les feines de preservació que han servit per a posar en valor aquest espai històric de la localitat

La Capella de Santa Victòria ja es troba restaurada
després de les feines que s’han desenvolupat
en els darrers mesos. Els treballs han consistit
en el sanejament de l’interior de la capella i la
restauració de les pintures datades del segle XIX,
a més de escometre tasques de manteniment
de l’edifici per eliminar les filtracions d’aigua i les
humitats. D’altra banda, també s’han eliminat els
elements no són propis de l’edifici com el cablejat
obsolet i el paviment de fusta.
Pel que fa a la substitució del terra, ha sigut una de
les feines més laborioses que fins i tot han suposat
endarrerir el ritme dels treballs. En aquest cas,
després de diverses intervencions es va descobrir
el paviment ceràmic original procedent de les

fàbriques d’Onda entre el 1850 i 1860 decorat de
forma manual. Tot i el mal estat de conservació els
tècnics van poder recuperar suficients fragments
per col·locar-ne un de nou seguint el disseny
original de l’època.
Cal destacar que durant la restauració es van
descobrir pintures d’arquitectura fingida a la façana
de la capella, semblants a les que hi ha a l’església
arxiprestal, una descoberta datada del segle XVIII
que també s’ha preservat. Així mateix a l’interior
de l’edifici també s’han tret a la llum pintures que
mostren que la capella es va fer servir com escola
infantil al 1830.
Les obres han comptat amb un pressupost de
208.696€ cofinançat per la Generalitat Valenciana, a

través del fons FEDER amb la quantitat de 86.000€,
la Diputació de Castelló amb 4.311€ i el mateix
Ajuntament de Vinaròs amb una inversió feta amb
recursos propis de 118.146€.
El regidor d’Urbanisme, José Chaler, ha destacat que
“la capella de Santa Victòria està catalogada com a
Bé de Rellevància Local i per tant la seua preservació
era una de les prioritats del Govern Municipal”. En
aquest sentit, afegia que “ara l’objectiu és aprofitar
aquest lloc emblemàtic de la localitat per convertirho en un nou espai cultural per acollir exposicions,
xerrades o fins i tot concerts en petit format”.
La regidora de Cultura, Anna Fibla, ha incidit que
“aquestes obres han permés recuperar un espai
històric amb un gran valor artístic i cultural”.

Esquerra Unida demana una mesa “més plural i representativa”
per treballar contra el COVID-2019
El darrer plenari municipal celebrat a Vinaròs
acordà la creació d’una comissió per treballar sobre
les mesures a prendre per seguir combatent els
efectes del Coronavirus.
Des del col·lectiu d’Esquerra Unida han felicitat a la
corporació per aquesta decisió ja que “en aquests
moments toca treballar tots junts i juntes, estem
vivint situacions molt delicades i és necessari
superar la crisi i no malbaratar el temps amb
enfrontaments innecessaris”, explica el coordinador

Manolo Villalta.
Segons Villalta, és important que en la mesa de
negociació s’amplie i no es reduisca als grups
municipals “ja que, de ser així, la taula es quedaria
coixa”. Des d’Esquerra Unida es creu que per a
que funcione al cent per cent és necessari que es
convide a formar part a més agents socials. “Seria
incomprensible que els sindicats, associacions
i altres partits polítics no en formaren part.
Cadascuna d’aquestes organitzacions representen

i formen part de la realitat social del municipi”.
“Des d’Esquerra Unida instem a l’Alcalde i a la resta
de la corporació a que obriga la comissió i ens
oferim a treballar conjuntament pel bé de Vinaròs
i pels seus ciutadans. Cal treballar per reforçar i
estimular l’economia local, aprovar programes
socials d’emergència i conèixer de primera mà
com ha afectat l’Estat d’Alarma als nostres veïns
i veïnes eixe llarg confinament i per poder donar
una resposta efectiva”, ha conclòs Villalta.
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L’Ajuntament modifica dos ordenances fiscals per a poder dur a terme
les ajudes a autònoms, empreses i comerços per la crisi del Covid-19
El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs ha
aprovat per unanimitat la modificació
de dues propostes d’ordenances
fiscals per a poder dur a terme les
ajudes a autònoms, empreses i
comerços per l’afecció del Covid-19.
Es tracta de les ordenances
reguladores de la taxa d’ocupació
de via pública per a instal·lacions de
quioscos, mercat ambulant ambulant
i taules i cadires, entre altres, i
la taxa d’utilització privativa de
domini públic del Mercat Municipal.
En totes dues ordenances s’ha
introduït una disposició transitòria
per la qual s’eximeix del pagament
d’aquestes taxes, excepte la de
càrrega i descàrrega, una vegada
entri en vigor la disposició i que es
prolongarà fins al 31 de maig del
2021, és a dir, un any, explicava la
regidora d’Hisenda María Cano.
En el cas de la taxa fiscal reguladora
de terrenys d’ús públic per a

instal·lació de quioscos, taules i
cadires amb finalitat lucrativa es
disminueix en 155.000 euros el fons
de contingència, i quant a l’aprovació
provisional de la taxa de l’ordenança
fiscal reguladora per utilització del
domini públic en el mercat municipal,
la quantitat que es deixarà de
recaptar és de 12.500 euros, a càrrec
també del fons de contingència.
L’any passat es va recaptar per la
primera de les taxes uns 310.000 euros
i uns 24.000 per la taxa del mercat.
Així, les arques municipals enguany
no comptaran amb el 50 per cent
previst de la recaptació d’aquestes
taxes, igual que l’any vinent.
Unes modificacions necessàries per
a poder dur a terme el paquet de
mesures fiscals anunciat per l’equip
de govern per a pal·liar en la mesura
del possible l’impacte econòmic
que està generant pel Covid-19
a autònoms, petites empreses,

comerços i establiments hostalers.
Des del PP el seu portaveu
municipal, Juan Amat, va dir que
aquestes mesures els semblen
insuficients i considerava que es
podrien adoptar altres mesures
més
des
de
l’Ajuntament.
“Ens sembla un error que afecti el fons

de contingència, podrien fer-se reduït
altres partides que en la situació
actual no s’utilitzaran íntegrament,
com la de festes. La mesura ens
sembla també insuficient i hi ha
recursos per a adoptar mesures més
significatives o més contundents”, va
concloure.

Vinaròs renova les condicions per a l’autorització d’abocaments a la mar
L’Ajuntament de Vinaròs ha donat llum verda per unanimitat a les condicions per a l’Autorització d’abocaments a la mar corresponent al projecte
bàsic d’obra executada de l’emissari submarí de la EDAR. El regidor de Transició Ecològica, Hugo Romero, va explicar que “es tracta d’acceptar les
condicions que imposa a Consell de l’Aigua, Conselleria i Costes per a l’ocupació de via pública i les condicions higièniques i sanitàries de l’emissari.
Son una sèrie d’analítiques que cal fer, controls anuals de l’afluent, de sediments i vigilàncies de l’emissari, complim tots els requisits. Havia caducat
el 2015 el projecte i es van fer diversos requeriments en anys posteriors a Conselleria perquè contestés i ho ha fet ara i per això ho traslladem al ple
per a la seva aprovació”

Vinaròs habilitarà una mesa de
portaveus per a proposar mesures i
pal·liar els efectes econòmics de la
Covid-19
L’Ajuntament de Vinaròs habilitarà a principis del mes de maig una mesa en la
qual els portaveus de totes les formacions amb representació municipal puguin
aportar les seves propostes per a pal·liar els efectes de la crisi derivada del Covid-19.
La creació d’aquesta mesa ha estat proposada pel portaveu del Grup Municipal
Popular, Juan Amat, que va considerar necessari posar en comú iniciatives per
a això. L’alcalde, Guillem Alsina, va assenyalar que és una idea que posaran
en pràctica. “Acceptem la creació d’aquesta mesa perquè es puguin proposar
mesures entre tots i la posarem en marxa a principis del mes de maig perquè
entenem que aquesta situació hem de resoldre-la de manera conjunta. Volem
que sigui una mesa presencial amb els portaveus de cada grup. Ens sembla una
bona idea i és molt necessari estar tots a l’una per a ajudar als nostres veïns”.
Una de les decisions que es debatran en aquesta taula és si s’inverteix
finalment enguany en la nova oficina d’atenció al ciutadà, com contempla el
pressupost municipal del 2020 per un import de 378.000 euros en un local
de la plaça de Rio Cuarto. L’edil de Ciutadans, Emmanuel Herrera va sol·licitar
que es revisés i debatés la necessitat d’aquesta inversió en aquest exercici o es
pot posposar després de la crisi del coronavirus. L’alcalde, Guillem Alsina, va
assegurar que aquest tema serà un dels quals es tractaran en aquesta taula.
Un altre dels punts que es debatran serà la suspensió de la Fira i Festes de Sant
Joan i Sant Pere.
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Vinaròs sol·licita la declaració de
Festa d’Interès Turístic Provincial a
les Festes de Sant Joan i Sant Pere
L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat la
sol·licitud per a declarar la Fira i Festes de Sant Joan
i Sant Pere com a Festes d’Interès Turístic Provincial.
El regidor de Projecció Festiva, Marc Albella, va explicar que és
intenció de l’equip de govern declarar aquestes festes d’interès turístic
autonòmic, però que abans és preferible optar a declarar-la d’interès
turístic provincial. “Estem treballant des d’octubre en aquest expedient
i la intenció inicial era aconseguir la declaració de festa d’interès turístic
autonòmic, però des del departament considerem que la millor opció
per a assegurar la gestió era aconseguir la qualificació de festa d’interès
turístic provincial i després treballar per a aconseguir la declaració
d’interès autonòmic”. Albella va assenyalar que el nivell de participació
i projecció d’aquestes festes “l’han convertit en un punt d’inflexió quant
a l’impacte econòmic en els serveis de la nostra ciutat i per això veiem
necessari realitzar aquests tràmits”. Amb això, va dir, “hi ha una sèrie
d’avantatges com la promoció, subvencions i ajudes econòmiques”.
La Fira i festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, segons l’edil
socialista “té elements singulars com els escenaris musicals al costat
de la mar que altres festes de la província no tenen i que cal preservar”.
Albella també va assegurar que “iniciarem des de turisme la revisió dels
punts necessaris per a poder sol·licitar que el carnaval de Vinaròs sigui
declarat d’interès turístic nacional al llarg d’aquesta legislatura”.
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Vinaròs celebra el Sant Jordi més atípic
De manera atípica pel confinament, Vinaròs
va celebrar dijous 23 d’abrilSant Jordi. Va ser
gràcies a l’Aula Municipal de Teatre, que amb
imaginació i l’ajuda de les noves tecnologies i
les xarxes socials, van organitzar una jornada
de lectura que va ser publicada per Youtube.
Aquesta activitat estava impulsada per la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Vinaròs i va ser realitzada per alumnes de
les diferents seccions de l’Aula de Teatre.

Així, a les 10 hores, Gemma Querol, del Grup
de Teatre Teatrèmol va llegir un poema de
creació pròpia, a les 11 Águeda Roselló,
del Grup Els Figurants va llegir un treball
d’escriptura i creació sobre la biografia de
Louise Arner Boyd i al migdia Pili Ortiz, del
Grup Els Figurants va fer el mateix amb un
treball sobre la biografia de Rosa Parks.
A les 13 hores va ser el torn de Paula
Moliner, del Grup de Teatre Jove Teatrèmol,

que va llegir una escriptura pròpia que
portava per títol “Naturalesa idealitzada”.
Ja a la tarda a les 17 hores Sandra Doello,
del Grup Les Mil i Una, va delectar amb una
versió pròpia del monòleg del Club de la
Comèdia “Les revistes femenines”. La jornada
va concloure quan a les 18 hores Mariola Ávila
del Grup Les Mil i Una, va fer una versió pròpia
del teatre de Quim Monzó.

Vinaròs s’implica contra la violència de gènere i l’explotació sexual
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania els recursos d’atenció i protecció a les víctimes que s’han establert per part dels
cossos de seguretat i ONG especialitzades
El Govern Municipal continua amb el suport a les iniciatives Estatals per a
protegir les víctimes de la violència masclista. En aquest cas informa a la
ciutadania dels últims recursos que s’han engegat des del Govern Central
contra l’explotació sexual o dones que es troben en context de prostitució.
La regidora de Política Social, Berta Doménech, ha destacat que “des de
l’Ajuntament sempre ens adherirem a totes les campanyes en defensa de les
víctimes de la violència de gènere en totes les seues formes, com l’explotació
sexual”. En aquest sentit ha explicat que tot i l’estat d’alarma es continua
treballant per atendre a les persones amb risc d’exclusió social i en especial
protegir a les víctimes de la violència masclista.
Pel que fa a l’explotació sexual o a les dones que viuen en un context de
prostitució, l’Estat ha habilitat allotjaments segurs per garantir la seua
seguretat, a més de diversos canals de comunicació a través del telèfon
perquè puguen demanar ajuda o informar-se dels seus drets.
Policia Nacional: Telèfon 24h 900 10 50 90 - trata@policía.es
Guàrdia Civil: trata@guardiacivil.es
D’altra banda, dues ONG especialitzades també han habilitat números de
contacte per telefonar o bé enviar missatges a través de l’aplicació WhattsApp
A Pramp: 609 58 94 79
Proyecto Esperanza: 607 54 25 15
«Mascareta-19»
Vinaròs també s’ha adherit a aquesta iniciativa impulsada des de la
Subdelegació del Govern de Castelló i l’Il·lustre Col·legi de Farmacèutics per
reforçar la protecció de les víctimes de violència masclista i/o sexual durant el
confinament obligatori.
Durant l’estat d’alarma, les farmàcies de Vinaròs s’han convertit en espais
segurs. D’aquesta manera, quan les víctimes demanen la «Mascareta-19»,
el personal de les farmàcies activarà el protocol de protecció posant-se en
contacte amb els telèfons d’emergència o policia, i seguint els passos que
se’ls indique.
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Sanidad confirma 5.809 altas y 171 nuevos casos de coronavirus
en la Comunitat Valenciana
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
Ana Barceló, ha comparecido este viernes para
actualizar la información sobre la incidencia del
coronavirus en la Comunitat Valenciana. Barceló
ha destacado que se ha dado un total de 5.809
altas (421 desde la actualización de este jueves):
669 en la provincia de Castellón, 2.257 en la
de Alicante y 2.883 en la provincia de Valencia.
Además, se han detectado 171 nuevos casos
positivos, que elevan a 10.906 el total de casos
positivos, de los cuales se encuentran activos en
estos momentos 3.949. Del total, 847 se encuentran
ingresados en el hospital y 170 de ellos en la UCI.
De los 171 nuevos casos positivos, 23 se
encuentran en la provincia de Castellón,
48 en la de Alicante y 100 en la de Valencia.
Por provincias, el número total de casos positivos
es de 1.424 en la provincia de Castellón, activos
600 (99 hospitalizados, 19 de ellos en la UCI),
3.714 en la provincia de Alicante, activos 1.030
(209 hospitalizados y 69 de ellos en la UCI), y

5.768 en la provincia de Valencia, activos 2.319
(539 hospitalizados y 82 de ellos en la UCI).
Hasta la actualidad, se han producido un
total de 1.148 fallecimientos en la Comunitat
Valenciana: 155 en la provincia de Castellón,
427 en la Alicante y 566 en la de Valencia.
Las pruebas que han dado un resultado
negativo hasta el momento son 89.712 (74.043
a través de PCR y 15.669 a través de test rápidos).
Actualización de la situación en residencias
La consellera ha actualizado también la situación
de las residencias de la Comunitat Valenciana.
En estos momentos, hay casos positivos en 96
centros (15 en la provincia de Castellón, 19 en
la de Alicante y 62 en la provincia de Valencia).
· Residentes que han dado positivo: 1.705
· Personal trabajador que ha dado positivo: 516
·
Residentes
que
han
fallecido:
406

En estos momentos, se encuentran bajo
vigilancia activa de control sanitario 33
residencias en la Comunitat Valenciana:
· 9 en la provincia de Castellón: 1 en el departamento
de Vinarós, 4 en el departamento del Hospital
General de Castelló y 3 en el departamento de
La Plana. La novena residencia pertenece al
departamento de Sagunto, aunque está situada
en un municipio de la provincia de Castellón.
· 9 en la provincia de Alicante: 2 en el
departamento de Alcoi, 1 en el departamento
de La Marina Baixa, 2 en el departamento de
Sant Joan, 2 en el departamento de Elda y 2 en
el departamento del Alicante- Hospital General.
· 15 en la provincia de Valencia: 1 en el
departamento de Sagunto, 2 en el departamento
Clínico-Malvarrosa, 4 en el departamento de
La Fe, 5 en el departamento de Requena, 1 en el
departamento del Hospital General de València,
1 en el departamento de La Ribera y 1 en el
departamento de Xàtiva-Ontinyent.

El ciutadà Alemany Christian Fichtner,
que passa les vacances a Vinaròs, va
enviar a l’Ajuntament una caixa amb
mascaretes de protecció i una foto
seva amb el missatge “Todo irá bien.
Nos vemos en Vinaròs”, preocupant-se
per la situació derivada del Covid-19
com un vinarossenc més.
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Ximo Puig convoca a ayuntamientos y diputaciones a sumarse al
Acuerdo Valenciano por la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Ximo Puig,
ha convocado a los ayuntamientos y a las
diputaciones a sumarse al Acuerdo Valenciano por
la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana y a
cooperar con sus aportaciones y experiencia en el
diseño de una hoja de ruta que sirva, entre otros
aspectos, para relanzar el tejido productivo.
El jefe del Consell ha asegurado que, tras el
momento actual de “trabajo paliativo”, es necesario
que este “brazo institucional fundamental”, como
ha definido a consistorios y diputaciones, tenga
un “papel relevante” en la recuperación de nuestro
entorno.
El máximo responsable del Consell se ha
manifestado en estos términos tras la reunión por
videoconferencia que ha mantenido este sábado
con el presidente de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, junto
con el resto de la comisión ejecutiva de la FVMP,
y los presidentes de las diputaciones de Valencia,
Alicante y Castellón, Toni Gaspar, Carlos Mazón
y Josep Martí, respectivamente. En la reunión
han intervenido los también representantes
municipales de Alzira, Algemesí, El Campello,
Xàtiva, Monforte del Cid, Puçol, Montesa, Pego,
Càlig, Caudete de las Fuentes, Cocentaina y Paterna.
El titular de la Generalitat les ha trasladado su

“agradecimiento” y “reconocimiento” por el
trabajo que realizan “en primera línea” dando
“cobertura y ayuda” a la ciudadanía en “este
momento de enorme complejidad”. Por su parte,
los representantes municipales y provinciales han
trasladado al president su disposición a sumarse a
los trabajos para alcanzar ese Acuerdo Valenciana
por la Reconstrucción.
Ximo Puig ha destacado la importancia de que haya
un clima político abierto al diálogo para generar
confianza entre los ciudadanos y ciudadanas, y ha
expresado su “absoluta confianza” en la “capacidad
de los alcaldes y concejales para salir de esta
situación”.
Ejemplo de entendimiento
Según Puig los valencianos y valencianas han sido
un ejemplo en el cumplimiento de las medidas
de confinamiento en el conjunto de España y
“ahora será bueno también que la sociedad
valenciana sea un ejemplo de saber entendernos”.
El jefe del Ejecutivo valenciano ha recabado
propuestas y planteamientos de los representantes
de la Administración local respecto a la futura fase
de desescalada, en la que - ha asegurado- “se van
a producir dificultades” porque no “contamos con

un recetario” y, por ello, “tenemos que hacerlo
de acuerdo con las personas expertas y dando
seguridad sanitaria”.
Además, el president ha recabado la opinión de
los representantes municipales valencianos de
cara a la reunión de mañana de la Conferencia
de Presidentes Autonómicos con el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez. Ximo Puig les ha
expuesto en este encuentro la necesidad de pensar
en una apertura, “desde la corresponsabilidad de la
ciudadanía”, para que la población, incluidas las
personas mayores, pueda realizar ejercicio físico,
tal y como se ha determinado para los niños y
niñas, con el fin de evitar los posibles perjuicios
sobre la salud ocasionados por la situación de
confinamiento.

Sanidad confirma 6.033 altas y 217 nuevos casos de coronavirus
en la Comunitat Valenciana
En la última semana se han reducido los ingresos en UCI casi un 26% y las altas se han incrementado en casi un 50%
En la Comunitat Valenciana se llevarán a cabo 6.600 test de seroprevalencia de coronavirus a partir de la semana que viene

Redacción

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
Ana Barceló, ha comparecido este sábado para
actualizar la información sobre la incidencia del
coronavirus en la Comunitat Valenciana. Barceló ha
destacado que se han dado un total de 6.033 altas
(224 desde la actualización de este viernes): 721 en
la provincia de Castellón, 2.314 en la de Alicante y
2.998 en la provincia de Valencia. En este sentido, la
consellera ha incidido en que se han dado un total
de 2.009 altas en la última semana, lo que supone
un incremento del 49,92%. Además, el número de
personas que han superado ya la enfermedad en
la Comunitat Valenciana representa el 54,23% del
total de casos positivos.
Por otro lado, se han detectado 217 nuevos casos
positivos, que elevan a 11.123 el total de casos
positivos, de los cuales se encuentran activos en
estos momentos 3.918. Del total, 812 se encuentran
ingresados en el hospital y 160 de ellos en la UCI.
En los últimos 7 días, los ingresos en UCI se han
reducido en 283 personas, lo que supone una
reducción del 25,8%.
De los 217 nuevos casos positivos, 118 se
encuentran en la provincia de Castellón,
42 en la de Alicante y 57 en la de Valencia.
Por provincias, el número total de casos positivos
es de 1.542 en la provincia de Castellón, activos
651 (90 hospitalizados, 15 de ellos en la UCI),
3.756 en la provincia de Alicante, activos 1.010
(194 hospitalizados y 67 de ellos en la UCI), y 5.825
en la provincia de Valencia, activos 2.257 (528
hospitalizados y 78 de ellos en la UCI).
Hasta la actualidad se han producido un total de
1.172 fallecimientos en la Comunitat Valenciana:
170 en la provincia de Castellón, 432 en la Alicante

y 570 en la de Valencia.
Las pruebas que han dado un resultado negativo
hasta el momento son 94.757 (77.054 a través de
PCR y 17.703 a través de test rápidos).
Actualización de la situación en residencias
La consellera ha actualizado también la situación
de las residencias de la Comunitat Valenciana. En
estos momentos hay casos positivos en 96 centros
(16 en la provincia de Castellón, 19 en la de Alicante
y 61 en la provincia de Valencia).
· Residentes que han dado positivo: 1.768
· Personal trabajador que ha dado positivo: 540
· Residentes que han fallecido: 422
En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia
activa de control sanitario 33 residencias en la
Comunitat Valenciana:
· 9 en la provincia de Castellón: 1 en el departamento
de Vinarós, 4 en el departamento del Hospital
General de Castellón y 3 en el departamento
de La Plana. La novena residencia pertenece al
departamento de Sagunto, aunque está situada
en un municipio de la provincia de Castellón.
· 9 en la provincia de Alicante: 2 en el
departamento de Alcoi, 1 en el departamento
de La Marina Baixa, 2 en el departamento de
Sant Joan, 2 en el departamento de Elda y 2 en
el departamento del Alicante- Hospital General.
· 15 en la provincia de Valencia: 1 en el
departamento de Sagunto, 2 en el departamento
Clínico-Malvarrosa, 4 en el departamento de
La Fe, 5 en el departamento de Requena, 1 en el
departamento del Hospital General de Valencia,
1 en el departamento de La Ribera y 1 en el
departamento de Xàtiva-Ontinyent.
Estudio de seroprevalencia en la Comunitat
Valenciana

La consellera ha explicado cómo se llevará a cabo,
a partir de la semana que viene, el estudio de
seroprevalencia de coronavirus del Gobierno de
España en la Comunitat Valenciana, un estudio
para el que se han seleccionado un total de 6.600
personas de toda la Comunitat a través del Instituto
Nacional de Estadística.
Este estudio, que será siempre voluntario, se
realizará a todos los miembros del hogar, y
también a personas que se encuentren cuidando
a una persona mayor, aunque no existiera vínculo
familiar. Los ciudadanos y las ciudadanas que se
seleccionen recibirán una llamada para invitarles a
participar y se les citará para realizarles la prueba.
Barceló ha explicado que en esa llamada se les
informará del objetivo y las características del
estudio, y se les hará una serie de preguntas sobre
cuestiones demográficas, como el número de
personas que viven en el hogar, si padecen alguna
enfermedad crónica, si se les ha realizado pruebas
diagnósticas, si presentan síntomas o si se les han
hecho test rápidos.
Para garantizar la representatividad de las áreas
con diferente densidad demográfica, la muestra a
cada provincia se distribuye de forma proporcional
a la población, teniendo en cuenta el tamaño del
municipio. Por tanto, se han dividido en municipios
de menos de 5.000 habitantes, entre 5.000 y 20.000
habitantes, entre 20.000 y 100.000 habitantes y
municipios con más de 100.000 habitantes.
En total, se han seleccionado 111 municipios de
toda la Comunitat Valenciana (22 en Castellón,
40 en Alicante y 49 en Valencia). En la provincia
de Castellón se llevará a cabo en 528 hogares, en
la de Alicante en 960 hogares y en la de Valencia
participarán 1.176 hogares.
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La Conselleria de Movilidad colaborará con el sector del taxi para
instalar mamparas de protección con las garantías necesarias
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas
y Movilidad colaborará junto al sector del taxi para
garantizar la instalación de mamparas de protección
en los vehículos, que cumplan las garantías
necesarias. La iniciativa mejorará la prevención y
aumentará la seguridad de profesionales y clientes
frente a la propagación de la COVID-19.
El conseller Arcadi España ha asegurado que “esta
medida pretende aumentar la seguridad en los

vehículos con el fin de recuperar la confianza de la
clientela y ayudar así a restablecer la situación del
sector, que ha registrado un descenso de actividad
superior al 80% como consecuencia de esta crisis
sanitaria”.
Igualmente, con el objetivo de aumentar
la protección del sector, la Conselleria
continuará facilitando mascarillas, guantes y
geles desinfectantes individuales a todos los

profesionales que así lo deseen.
Recientemente la Generalitat distribuyó un total
de 40.000 mascarillas de protección, 40.000
guantes y 40.000 unidades de gel desinfectante
a transportistas, taxistas, personal de VTC,
trabajadores y trabajadoras de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana, empresas concesionarias
de autobuses y repartidores a domicilio.

Rua dels cossos de seguretat de les 8, vesprada dissabte 25

8

2 de maig de 2020

ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS
DIUMENGE 26 D’ABRIL

Sanidad confirma 6.243 altas y 249 nuevos casos de coronavirus
en la Comunitat Valenciana
- De los 249 nuevos casos positivos, 49 se encuentran en la provincia de Castellón, 67 en la de Alicante y 133 en la de Valencia
- En estos momentos, quedan 3.939 casos activos de los 11.372 casos positivos confirmados desde el inicio de la pandemia

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública ha actualizado la información sobre
la incidencia del coronavirus en la Comunitat
Valenciana. Se han dado un total de 6.243 altas
(210 desde la actualización de este sábado):
756 en la provincia de Castellón, 2.376 en la
de Alicante y 3.111 en la provincia de Valencia.
Además, se han detectado 249 nuevos casos
positivos, que elevan a 11.372 el total de casos
positivos, de los cuales se encuentran activos en
estos momentos 3.939. Del total, 792 se encuentran
ingresados en el hospital y 154 de ellos en la UCI.
De los 249 nuevos casos positivos, 49 se
encuentran en la provincia de Castellón,
67 en la de Alicante y 133 en la de Valencia.
Por provincias, el número total de casos positivos
es de 1.591 en la provincia de Castellón, activos
658 (90 hospitalizados, 14 de ellos en la UCI),
3.823 en la provincia de Alicante, activos 1.014

(192 hospitalizados y 64 de ellos en la UCI), y
5.958 en la provincia de Valencia, activos 2.267
(510 hospitalizados y 76 de ellos en la UCI).

En estos momentos, se encuentran bajo
vigilancia activa de control sanitario 33
residencias en la Comunitat Valenciana:

Hasta la actualidad se han producido un
total de 1.190 fallecimientos en la Comunitat
Valenciana: 177 en la provincia de Castellón,
433 en la Alicante y 580 en la de Valencia.

· 9 en la provincia de Castellón: 1 en el departamento
de Vinarós, 4 en el departamento del Hospital
General de Castellón y 3 en el departamento
de La Plana. La novena residencia pertenece al
departamento de Sagunto, aunque está situada
en un municipio de la provincia de Castellón.
· 9 en la provincia de Alicante: 2 en el
departamento de Alcoi, 1 en el departamento
de La Marina Baixa, 2 en el departamento de
Sant Joan, 2 en el departamento de Elda y 2 en
el departamento del Alicante- Hospital General.
· 15 en la provincia de Valencia: 1 en el
departamento de Sagunto, 2 en el departamento
Clínico-Malvarrosa, 4 en el departamento de
La Fe, 5 en el departamento de Requena, 1 en el
departamento del Hospital General de Valencia,
1 en el departamento de La Ribera y 1 en el
departamento de Xàtiva-Ontinyent.

Las pruebas que han dado un resultado
negativo hasta el momento son 98.550 (79.898
a través de PCR y 18.652 a través de test rápidos).
Actualización de la situación en residencias
En estos momentos hay casos positivos en 96
centros (16 en la provincia de Castellón, 19 en
la de Alicante y 61 en la provincia de Valencia).
· Residentes que han dado positivo: 1.784
· Personal trabajador que ha dado positivo: 546
· Residentes que han fallecido: 431
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Els menors surten al carrer 43 dies després

Diumenge 26 d’abril, en la sisena setmana de
confinament per la Covid-19, els menors de
14 anys han pogut sortir de casa acompanyats
d’una persona adulta, durant una hora, des
les 9 hores del matí fins a les 21 hores de la
nit. El bon temps de primavera ha afavorit
aquest desconfinament parcial i s’han pogut
veure molts somriures per la ciutat.

Ximo Puig destaca que la Comunitat Valenciana
estará en condiciones de cumplir los criterios fijados
por el Gobierno para el inicio de la desescalada
- El president subraya que en las dos últimas semanas no se han detectado casos positivos en 337 municipios de la Comunitat, el 62%
- Resalta que la incidencia acumulada registrada en este periodo es de 26 casos por 100.000 habitantes, una tercera parte de la media de
España, y que solo 4 de las 17 autonomías poseen una tasa más baja
- El responsable del Consell avanza que esta próxima semana iniciará los contactos con grupos políticos y agentes sociales para impulsar el
gran acuerdo valenciano por la reconstrucción
- Plantea una “revolución administrativa” para dar respuesta rápida desde las instituciones a la crisis y pide la participación directa de las
comunidades y regiones en el despliegue del Plan Marshall europeo
Redacción

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha
subrayado que los datos de la evolución de la
pandemia de COVID-19 en el territorio valenciano
permiten asegurar que la Comunitat Valenciana
“estará en condiciones de cumplir” con los
criterios fijados por el Gobierno para el inicio de la
desescalada.
El president de la Generalitat ha comparecido ante
los medios de comunicación tras la séptima reunión
con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
el resto de los presidentes y las presidentas de las
comunidades autónomas para abordar la evolución
de la actual crisis y las actuaciones futuras en la
lucha contra la pandemia de COVID-19.
Puig ha señalado que “en los próximos días” -ha
precisado que no puede concretar si el plazo será
de 10 o de 15 días- la Comunitat estará preparada
para cumplir con los cuatro requisitos establecidos
por el Ejecutivo central para el comienzo de la
desescalada, ya que tendrá capacidad suficiente
en atención primaria y en UCI y también para la
detección precoz de nuevos casos y para el apoyo
10

fuera del domicilio a las personas enfermas que
tengan que estar confinadas.
337 municipios, sin positivos en las últimas dos
semanas
Tal y como ha expuesto Puig, manteniendo todas
las cautelas y la prudencia, “hay señales para la
esperanza” en los indicadores que se registran en
la Comunitat Valenciana, ya que en las dos últimas
semanas no se han detectado casos positivos en 337
municipios, lo que representa el 62% del total.
Además, las altas continúan aumentando, dado que
en 12 días el número total de personas curadas se ha
duplicado, y en 15 días, casi se ha triplicado.
Asimismo, más de la mitad de las personas
diagnosticadas, el 55%, ya se han curado, de
manera que son más de 6.200 las que han
superado la dolencia. De hecho, de todos los casos
diagnosticados, solo 3 de cada 10 están activos. A
principios de mes eran 9 de cada 10, y el número de
personas ingresadas en hospitales y en las UCI se ha
reducido a la mitad también en dos semanas.
Puig ha destacado también que la incidencia
acumulada registrada en los últimos 14 días es de

26 casos por 100.000 habitantes, una tercera parte
de la media de España, y que solo cuatro de las 17
autonomías poseen una tasa más baja que la de
la Comunitat Valenciana. Además, se han hecho
más de 102.000 pruebas PCR y más de 20.000 test
rápidos.
El president ha iniciado, no obstante, su intervención
trasladando un “mensaje de reconocimiento, pesar y
tristeza”, en nombre de toda la sociedad valenciana,
en memoria de las personas fallecidas a causa de la
COVID, y transmitiendo ánimo y esperanza a quienes
combaten el virus desde el hospital o desde casa.
El responsable de la Generalitat ha subrayado, por
otro lado, que, en el momento actual, de especial
dificultad, el diseño del proceso hacia la nueva
normalidad, ha de realizarse compatibilizando la
unidad de acción, que “ha funcionado” y que tiene
que llevarse a cabo desde el acuerdo, con una
“singularización” adaptada a los territorios, y además
avanzar hacia medidas de corresponsabilidad
ciudadana. “Tenemos que confiar más en la
ciudadanía”, porque la sociedad “ha demostrado su
madurez”, ha manifestado.
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Educació informa que s’ajornen les proves de certificació de les EOI i de la JQCV
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha decidit ajornar les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes de les escoles oficials
d’idiomes (EOI) i les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) convocades per a maig i juny.
A partir de quan es coneguen les condicions de la
desescalada del confinament i els protocols que
establisquen les autoritats sanitàries, es podrà
valorar un nou calendari de proves.
Les proves de la JQCV estaven planificades perquè
se celebraren del 30 de maig al 13 de juny. El 30 de
maig 1a jornada del C1; el 6 de juny el nivell B1, i el
13 de juny l’A2 i la 2a jornada del C1. La declaració
de l’estat d’alarma el 14 de març i la suspensió dels
tràmits administratius que no siguen de màxima
necessitat va obligar a ajornar el procediment de
matriculació que estava previst inicialment del 25
de març al 8 d’abril.
Una vegada es coneguen les condicions de la
progressiva desescalada de confinament, i quan les
autoritats sanitàries ho determinen, s’anunciaran a
través del web de la JQCV (consultar ací) els nous
terminis i condicions per a la inscripció telemàtica
en les proves.
En el cas de les PUC de les escoles oficials d’idiomes,
estaven previstes per a celebrar-se entre el 28 de

Subscriviu-vos a

El Diariet

maig i el 22 de juny. El període de matrícula ja havia
conclòs abans de la declaració de l’estat d’alarma.
La llista provisional d’admesos suma 32.275
candidats, tant oficials com lliures, en tota la
xarxa d’EOI del sistema educatiu valencià, que
està configurada per 24 escoles i 49 seccions
distribuïdes per 67 municipis que ofereixen en
total l’ensenyament de 17 llengües.
La situació d’emergència sanitària obliga a
adaptar el termini d’al·legacions a la llista
provisional d’admesos. En el moment en què
es puga establir un termini d’al·legacions, la
Direcció General de Política Lingüística i Gestió
del Multilingüisme notificarà per correu electrònic
l’inici del període d’al·legacions als usuaris
inscrits en les PUC. Una vegada conclòs el termini
d’al·legacions, la llista definitiva de persones
admeses o excloses de la prova de certificació
de 2020 es publicarà en el termini de cinc dies
naturals en el web del centre exclusivament.

Tota la informació sobre nous terminis i calendari
de les PUC es comunicarà a l’alumnat inscrit en les
proves a través del web de les EOI (consultar ací).
Formació a distància de les EOI
Cal recordar que l’alumnat matriculat en les EOI
d’Educació de la Generalitat, al voltant de 60.000
persones, està rebent formació a distància per part
del professorat de la xarxa, més de 700 docents,
a través de la plataforma AULES i de l’eina de
videoconferències WebEx del pla ‘MULAN’.
AULES està dissenyada perquè el professorat
puga compartir materials amb l’alumnat. A més,
mitjançant la plataforma de videoconferències
WebEx s’han creat 275 aules virtuals en les EOI,
per a acompanyar les dinàmiques de treball del
professorat i que hi haja una millor comunicació
amb l’alumnat de les EOI.

964 450 085
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Imatges aèries de Vinaròs fetes pel dron de la Policia Local durant un control conjunt realitzat conjuntament amb la Guàrdia Civil

Sanidad confirma 6.317 altas y 40 nuevos casos de coronavirus
en la Comunitat Valenciana
- De los nuevos casos positivos, 5 se encuentran en la provincia de Castellón, 11 en la de Alicante y 24 en la de Valencia
- En la última semana se han reducido los ingresos en UCI casi un 32 % y las altas se han incrementado cerca del 37 %

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública ha actualizado la información sobre
la incidencia del coronavirus en la Comunitat
Valenciana. Se han dado un total de 6.317 altas
(74 desde la actualización de este domingo):
777 en la provincia de Castellón, 2.391 en la
de Alicante y 3.149 en la provincia de Valencia.
Desde el pasado lunes, se ha dado un total de 1.688
altas, lo que supone un incremento del 36,5 %.
Además, el número de personas que han superado
ya la enfermedad en la Comunitat Valenciana
representa más del 55 % del total de casos positivos.
Por otro lado, se han detectado 40 nuevos casos
positivos, la misma cifra que se registraba el 14 de
marzo y la más baja desde el día 17 de marzo, que
elevan a 11.412 el total de casos positivos, de los
cuales se encuentran activos en estos momentos
3.901, lo que representa alrededor del 34 % del
total de positivos desde el inicio de la pandemia.
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Del total, 763 se encuentran ingresados en el
hospital y 149 de ellos en la UCI. En los últimos 7
días, los ingresos en UCI se han reducido un casi
un 32 % y los ingresos hospitalarios cerca del 27
%. Además, es el día en el que se han producido
menos ingresos en los hospitales por coronavirus:
18.
De los 40 nuevos casos positivos, 5 se encuentran
en la provincia de Castellón, 11 en la de Alicante y
24 en la de Valencia.
Por provincias, el número total de casos positivos
es de 1.596 en la provincia de Castellón, activos
641 (94 hospitalizados, 15 de ellos en la UCI),
3.834 en la provincia de Alicante, activos 1.009
(185 hospitalizados y 60 de ellos en la UCI), y
5.982 en la provincia de Valencia, activos 2.251
(484 hospitalizados y 74 de ellos en la UCI).
Hasta la actualidad se han producido un total de
1.194 fallecimientos en la Comunitat Valenciana:

178 en la provincia de Castellón, 434 en la Alicante
y 582 en la de Valencia.
Las pruebas que han dado un resultado negativo
hasta el momento son 100.060 (80.984 a través de
PCR y 19.076 a través de test rápidos).
Actualización de la situación en residencias
La consellera ha actualizado también la situación
de las residencias de la Comunitat Valenciana. En
estos momentos hay casos positivos en 92 centros
(16 en la provincia de Castellón, 19 en la de Alicante
y 57 en la provincia de Valencia).
En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia
activa de control sanitario 33 residencias en la
Comunitat Valenciana:
· 9 en la provincia de Castellón
· 9 en la provincia de Alicante
· 15 en la provincia de Valencia
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T’agraden els Jocs de Rol i de Taula?
Hi ha una nova associació amb local propi
i jocs que t’estan esperant!

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.
13
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Marzà: ‘Proposem que el pròxim curs comence el 7 de setembre
i finalitze el 23 de juny’
- Les dates proposades són per a les etapes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP
- El calendari propicia l’aplicació durant el pròxim curs d’un pla específic de recuperació i adaptació educatives perquè cap alumne es
quede arrere en el seu aprenentatge
Redacció

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
presentarà als sindicats una proposta perquè
el pròxim curs escolar 2020-2021 s’inicie el 7 de
setembre i finalitze el 23 de juny per a l’alumnat
d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP.
D’aquesta manera, es continua la determinació
presa des de fa uns quants cursos d’iniciar les
classes per a l’alumnat la segona setmana de
setembre, per tal que el professorat tinga la
primera setmana per a organitzar les dinàmiques
de treball de cara a l’arribada de l’alumnat.

Segons el conseller d’Educació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà, “el final d’aquest curs
escolar requereix donar moltes respostes a la
immediatesa, però paral·lelament continuem
treballant en el pròxim curs escolar per a
donar certeses a la comunitat educativa”.
“Amb el calendari escolar que proposem
guanyem uns quants dies lectius per a poder
esponjar els aprenentatges el pròxim curs, que
aniran acompanyats per un pla específic de

reforç adaptat a la realitat del nostre alumnat.
D’aquesta manera el curs 20-21 començarà
recuperant allò que durant l’últim trimestre
d’aquest curs no s’ha dut a terme”, ha afegit.
Durant els pròxims dies, Educació de la Generalitat
detallarà qüestions com el pla específic de
recuperació i adaptació del currículum i de les
activitats educatives perquè cap alumne es quede
enrere en el seu aprenentatge el pròxim curs, així
com els instruments d’avaluació de l’actual curs
escolar.

El Gobierno abonará entre el 2 y el 4 de mayo las prestaciones
al 80% de las personas afectadas por ERTE en la Comunitat
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno le ha trasladado que entre el 2 y el 4 de mayo abonará las prestaciones al 80%
de las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Comunitat Valenciana, unas 300.000.

Continúa el descenso en los ingresos por coronavirus
en los hospitales y en las UCI de la Comunitat Valenciana
Sanidad confirma 6.423 altas y 246 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana
- De los 246 nuevos casos positivos, 8 se encuentran en la provincia de Castellón, 91 en la de Alicante y 147 en la de Valencia
Redacción

La consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, Ana Barceló, ha destacado que “se sigue
manteniendo el descenso en el porcentaje de
ingresos en los hospitales respecto al número de
casos positivos que se registran cada día, que se
sitúa en torno al 14 %, así como en el número de
ingresados en UCI, unos datos que nos invitan a la
esperanza”.
Barceló ha actualizado la información sobre
la incidencia del coronavirus en la Comunitat
Valenciana. Se ha dado un total de 6.423 altas
(106 desde la actualización de este lunes): 804 en
la provincia de Castellón, 2.406 en la de Alicante y
3.213 en la provincia de Valencia.
De los 246 nuevos casos positivos, 8 se encuentran
en la provincia de Castellón, 91 en la de Alicante y
147 en la de Valencia.
Con los 246 nuevos casos positivos, el total se eleva a
11.658, de los cuales se encuentran activos en estos
momentos 4.029. Los casos activos representan en
estos momentos alrededor del 34,5 % del total de
positivos desde el inicio de la pandemia.
Del total, 753 se encuentran ingresados en el
14

hospital y 139 de ellos en la UCI. Durante el día
de ayer ingresaron 35 personas en los hospitales
valencianos, lo que supone el 14 % de los nuevos
casos detectados. Por lo que respecta a las UCI, el
nivel de ocupación sigue descendiendo, y en estos
momentos es del 46,4 %.
Por provincias, el número total de casos positivos
es de 1.604 en la provincia de Castellón, activos
620 (87 hospitalizados, 14 de ellos en la UCI),
3.925 en la provincia de Alicante, activos 1.083
(167 hospitalizados y 54 de ellos en la UCI), y 6.129
en la provincia de Valencia, activos 2.326 (499
hospitalizados y 71 de ellos en la UCI).
Hasta la actualidad se han producido un total de
1.206 fallecimientos en la Comunitat Valenciana:
180 en la provincia de Castellón, 436 en la Alicante
y 590 en la de Valencia.
El número de profesionales de la Sanidad que han
dado positivo en total es de 1.919, de los cuales 715
permanecen activos en este momento (74 en la
provincia de Castellón, 258 en la de Alicante y 383
en la provincia de Valencia). Han recibido ya el alta
1.204 personas.

En cuanto al número de pruebas realizadas para
la detección de coronavirus, se han llevado a
cabo un total de 131.806 (105.995 a través de
PCR y 25.811 a través de test rápidos). De todas
ellas, han dado un resultado negativo 105.920
(82.949 con PCR y 22.971 por test rápidos).
Actualización de la situación en residencias
La consellera ha actualizado también la situación
de las residencias de la Comunitat Valenciana. En
estos momentos hay casos positivos en 89 centros
(16 en la provincia de Castellón, 18 en la de Alicante
y 55 en la provincia de Valencia).
· Residentes que han dado positivo: 1.921
· Personal trabajador que ha dado positivo: 566
· Residentes que han fallecido: 440
En estos momentos, se encuentran bajo
vigilancia activa de control sanitario 31
residencias en la Comunitat Valenciana:
· 9 en la provincia de Castellón
· 8 en la provincia de Alicante
· 14 en la provincia de Valencia
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Se suspèn la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere
Els 134.000 euros d’aquesta partida es dedicaran a pal·liar la crisi econòmica i social
Se suspèn també el Festival Gastronòmic del Llagostí
Redacció

L’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, i el regidor
de Projecció Festiva, Marc Albella, van anunciar
dimarts en una roda de premsa telemàtica la
suspensió de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere
que havien de celebrar-se a finals del mes de juny.
La decisió ha estat per unanimitat de tots els grups
municipals i el regidor no adscrit en una junta de
portaveus, segons va informar l’alcalde, als quals
va agrair el seu treball, suport i aportacions. Alsina
va explicar que es van contemplar tres possibles
escenaris abans de decretar la seva suspensió.
Un era celebrar les festes amb normalitat, la
qual cosa era inviable donada la situació actual,
un altre fer-ho amb restriccions d’aforament, la
qual cosa resultava també molt complicat per a
actes que són crucials en les festes, i també es
va discutir el seu possible ajornament, que va
ser finalment també descartat al ser el calendari
actual insegur i no poder realitzar cap planificació.
Albella, per part seva, va assenyalar que és una
decisió difícil i poc popular, però obligada a causa
de la crisi derivada del Covid 19. L’Ajuntament
només tenia licitat i adjudicat -encara que no
signat- el servei de la traca i el piromusical.
En relació a les actuacions musicals i concerts
només s’havien realitzat acords verbals sense cap
compromís contractual ni legal, mentre que la
resta de les licitacions previstes s’han paralitzat
amb motiu de l’estat d’alarma i es cancel·laran per
la suspensió de les festes
Això permetrà que l’equip de govern pugui
acordar pròximament juntament amb la resta
de grups del consistori a quines qüestions
per a pal·liar la crisi econòmica derivada del
coronavirus es dedicaran els 134.000 euros que
l’Ajuntament tenia previst invertir en aquestes
festes. A partir de la setmana vinent es constituirà

una mesa de treball per a prendre decisions
conjuntes entre tots els grups municipals.
A partir d’ara es comunicarà la decisió de
la suspensió al Consell de Festes perquè la
ratifiqui. Les dames i cavallers que havien de
ser els representants festius d’enguany tindran
assegurada la seva plaça per a l’any vinent, tal com
va explicar Albella, mentre la cort d’honor actual es
manté en vigor fins a la seva successió en la pròxima
edició. S’anul·la en concurs del cartell anunciador
del 2020. La Festa local assignada per al 29 de
juny, Sant Pere, es mantindrà com a festa local.
“Som una ciutat que vivim per a la festa, però
també sabem que en moments difícils cal destinar
més recursos a les persones que més ho necessiten.
Són moments extraordinaris que requereixen
mesures extraordinàries, i malgrat la tristesa que
dóna comunicar la suspensió de les nostres festes,
cal pensar que això és només una pedra en el camí i
si d’alguna cosa sabem els vinarossencs és aixecarnos de les dificultats i aprendre de la situació per a

tornar a estar “En peu de Festa”, va concloure Albella.
Festival
gastronòmic
del
llagostí
i
concurs de cuina aplicada al llagostí
Una altra de les festes que s’emporta per davant
enguany el Covid 19 és el Festival Gastronòmic
del Llagostí, acte que l’Ajuntament havia renovat
i canviat de dates per a finals de maig i principis
de juny. Tampoc se celebrarà el concurs de cuina
aplicada al llagostí, que s’incloia enguany dins
d’aquest Festival Gastronòmic i havia de celebrarse el dia 1 de juny . Sobre aquest tema, Albella
va explicar que s’ha contactat amb restaurants
que han participat en anteriors edicions i des
del departament de turisme s’ha pres aquesta
decisió. Això comportarà una nova reestructuració
del pressupost que s’havia destinat a aquestes
celebracions, encara que part d’aquesta inversió,
segons va avançar, es destinarà a una campanya
turística aprofitant que Vinaròs no és una destinació
massificada i té 12 km de costa.
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ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS
DE CORONAVIRUS (V)
Últimamente circulan muchos
memes por los WhastApps
sobre los kilos de más que
hemos cogido todos estas
semanas. Por supuesto que
me incluyo. Básicamente por
el hecho de que la mayoría nos movemos bastante
menos que antes pero comemos igual, o en el peor
de los casos más.
Nos está siendo complicado controlar la ansiedad,
ya lo hablamos hace unas semanas, y eso nos puede
hacer elegir malas opciones o comer de manera más
compulsiva.
Hoy repasaremos las recomendaciones básicas para
llevar una correcta alimentación, que nos pueden
ayudar a perder algún que otro kilo.
Mantener la estructura del plato de Harvard. Lo
hemos repetido hasta la saciedad, pero es la manera
visual perfecta.
-La mitad del plato representado por verdura,
hortalizas y fruta.
-Un cuarto del plato representado por alimentos
ricos en proteína. En este caso podríamos modificar
el tamaño aumentándolo un poco en detrimento a
los alimentos ricos en hidratos de carbono que ahora
hablaremos. La proteína va a ser nuestra aliada para
mantener la saciedad a raya. Además nos puede
ayudar a aumentar un poco el Gasto Energético.
Elegir siempre alimentos ricos en proteínas bajos en
grasa. Entre ellos, huevos, Lácteos, carnes magras,
pescados blancos y azules. O optar por la versión de
origen vegetal, en este caso, las legumbres.
-Un cuarto del plato, serán los alimentos ricos en
hidratos de carbono. En este caso, si queremos
perder peso podemos disminuir la porción, como
hemos comentado. Los alimentos elegidos serán
cereales de grano completo o integrales. Además de
ser mucho más saludables de los refinados (estos de
hecho son perjudiciales para la salud), al ser ricos en
fibra nos van a ayudar a saciarnos.
Lo que no quieras en tu plato, no lo pongas en tu
cesta. Es una situación difícil, para todos, tenemos la
ansiedad por las nubes. Además de mucho tiempo
libre para dejar volar nuestra imaginación con recetas
y cocinitas. No se lo pongas más difícil a tu cuerpo.
Si no lo tienes en casa no te lo vas a comer, por
mucho que quieras. No es el momento de comprar
alimentos ricos en azúcares y demás sospechosos
habituales. Lo más curioso es que mucha gente que
normalmente no lo solía comprar ahora sí que lo
compra. Si en circunstancias normales, en las que
te movías mucho más, comías mejor, es normal que
ahora estés cogiendo peso.
Bebe agua. Se han visto aumentadas las ventas de
alcohol estos días. Hemos asociado estos días de
confinamiento a una especie de vacaciones, por
lo que nos “autopermitimos” beber más cerveza o
vino de lo que normalmente hacemos. Por lo tanto
acabamos bebiendo menos agua. Una manera de
aumentar el consumo de agua a través de infusiones
o té.
Evita el picoteo. Espacia las comidas en el tiempo. Tres
tomas, cuatro o cinco. Las que estés acostumbrado,
pero evita los paseos a la nevera fuera de estas
tomas.
Espero que estas recomendaciones os ayuden a
volver un poco a las rutinas saludables.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
16

Puig anuncia que la Generalitat estudia
medidas para acceder este verano a las
playas con seguridad si la evolución de
la crisis lo permite

El president de la Generalitat, Ximo Puig,
ha señalado que el Consell trabajará en el
diseño de medidas para que la ciudadanía
pueda acceder este verano a las playas con
las adecuadas condiciones de seguridad, una
posibilidad que se contempla como “real”.
Puig ha avanzado en este sentido que ha
convocado una reunión con los departamentos
implicados en la seguridad, el territorio y
el turismo para elaborar unas normas que
contemplarán los distintos escenarios posibles.
El responsable del Consell ha subrayado que
el Gobierno abrirá este martes una etapa de
transición a la normalidad, en el que la Generalitat
apuesta por introducir la singularidad de
las acciones en la Comunitat Valenciana.
“La posibilidad de que en verano las
valencianas y valencianos y el resto de
visitantes puedan ir a las playas se contempla

como real”, ha señalado Puig, que ha
agregado: “Vamos a trabajar conjuntamente
con el Gobierno en unas normas básicas de
comportamiento en la nueva normalidad”.
“Nuestra voluntad es que las playas puedan
ser accesibles este verano y, para eso, tenemos
que tener todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad”, ha subrayado el
president. “No se puede dejar pasar este verano;
creemos que sí puede haber un uso adecuado
del derecho a ir a la playa”, ha agregado.
“Playas, sí, pero con seguridad”, ha indicado
Puig, que ha precisado en este sentido que
se contemplará tanto el actual escenario de
corresponsabilidad de la ciudadanía con las
instituciones, que permita avanzar de forma
óptima, como un escenario más complicado,
que haga necesario tener previstas todas las
prevenciones.

2 de maig de 2020

ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS
DIMECRES 29 D’ABRIL

Educació realitza el desplegament de l’avaluació de final de curs
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
presentarà aquesta setmana als sindicats de
l’ensenyament la proposta de resolució que
desplega l’Ordre 365/2020, de 22 d’abril, del
Ministeri d’Educació i Formació Professional, per la
qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació
per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici
del pròxim curs 2020-2021, davant de la crisi
ocasionada per la COVID-19.
Pel que fa a l’avaluació del tercer trimestre i
l’avaluació de final de curs, la Conselleria estableix
que l’alumnat promocionarà de curs amb caràcter
general.
En totes les etapes educatives, les activitats
d’avaluació del tercer trimestre tindran caràcter
diagnòstic i formatiu i es faran pel mateix
mecanisme amb què cada centre s’ha comunicat
amb el seu alumnat en el desenvolupament del
procés d’ensenyament i aprenentatge des de la
suspensió de l’activitat presencial.
Els instruments d’avaluació del tercer trimestre
seran: la valoració del treball realitzat durant
els mesos d’abril, maig i juny, l’interés mostrat
en el desenvolupament d’activitats i tasques i
l’actitud que cada alumne haja mostrat en les
activitats individuals i grupals. En tots els casos es
tindran sempre presents les dificultats de caràcter
tecnològic, social o personal de cada alumne o
alumna.
L’avaluació de final de curs es realitzarà atenent els
resultats obtinguts en els dos primers trimestres i
les actituds mostrades en el tercer trimestre, sense
que aquest últim provoque un efecte negatiu en
la mitjana de les dues primeres avaluacions. Cada
alumne obtindrà les seues pròpies qualificacions
finals.
Pel que fa a 4t d’ESO, en cas que l’equip docent
haja decidit de manera excepcional en algun cas
que un alumne no promocione, els centres docents
organitzaran proves d’avaluació extraordinàries
per a l’alumnat que no haja obtingut el títol d’ESO.
Aquestes proves de recuperació podran concretarse en la realització de projectes, treballs i tasques
que s’hagen pogut encomanar a l’alumnat en el
seu informe final valoratiu. En finalitzar les proves,
l’equip docent de 4t d’ESO determinarà, de manera
col·legiada, si l’alumnat en aquestes circumstàncies
obté el títol d’ESO.
L’alumnat que promocione de 1r a 2n de
Batxillerat sense haver superat totes les matèries
seguirà els plans de reforç que establisquen els
departaments didàctics i haurà de superar les
avaluacions corresponents d’aquests plans durant
el curs 2020-2021. L’alumnat podrà matricularse en les matèries de continuïtat de segon curs
malgrat no tindre superades les de primer, que es
donaran per aprovades sempre que se superen les

corresponents de 2n de Batxillerat.
Pla de reforç per al curs 2020-2021
En tots els cursos s’establiran plans de reforç de
continguts fruit de l’avaluació i la diagnosi que
s’haja fet a cada alumne quan finalitze el curs
actual. Aquest pla preveurà mesures excepcionals
d’organització del currículum en els diferents
nivells i etapes.
Amb l’objectiu que aquest programa específic de
reforç siga efectiu, els centres educatius centraran
el seu pla d’actuació per a la millora (PAM) del
curs 2020-2021 en el disseny i l’organització
d’activitats que tinguen com a principi fonamental
la consolidació i la recuperació dels aprenentatges
imprescindibles perquè tot l’alumnat puga seguir
amb èxit el pròxim curs, especialment el que té
més dificultats d’aprenentatge i que es troba més
endarrerit a causa de les circumstàncies en què ha
pogut desenvolupar el seu aprenentatge durant el
període d’activitat educativa no presencial.
Per tal de fonamentar aquest pla de reforç, els
centres educatius realitzaran una programació
extraordinària de l’activitat educativa per al mes
de setembre partint del contingut dels informes
individualitzats que s’emetran sobre cada alumne
quan finalitze aquest curs i les avaluacions inicials
que es faran durant els primers dies lectius.
En aquest sentit, i per a un estadi de transició
entre etapes com és el pas de 6é de Primària a
1r d’ESO, Educació proposa que el pròxim curs
l’alumnat de 1r d’ESO treballe per àmbits per tal
de facilitar la transició entre etapes i la recuperació
d’aprenentatges no impartits en 6é de Primària
durant la suspensió temporal de l’activitat lectiva
presencial.
L’organització curricular serà similar a l’existent
en l’actualitat en els programes de millora de
l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de 3r d’ESO
i en els programes de reforç de 4t d’ESO (PR4),
que agrupen la majoria d’assignatures en àmbits
de coneixement: lingüístic i social, i científic,
matemàtic i tecnològic.
Igualment, els centres també podran proposar
una organització curricular excepcional en els
cursos en què es considere que és la millor manera
d’aconseguir la consolidació, l’adquisició, el reforç o
el suport dels aprenentatges afectats per la situació
del tercer trimestre d’aquest curs, per part de tot
l’alumnat, especialment per a l’alumnat amb més
dificultats.
Formació Professional
En Formació Profesional (FP) es modifica, de
manera excepcional i per a aquest curs, la duració
del mòdul de Pràctiques de Formació en Centres
de Treball (FCT) a les hores que preveuen els

reials decrets que estableixen cada títol i els seus
ensenyaments mínims: 130 hores en FP Bàsica i 220
hores en grau mitjà i grau superior.
En els cicles de grau superior s’integraran, de
manera excepcional, els mòduls d’FCT i de Projecte.
Els dos es realitzaran de manera integrada i amb
una duració total de 245 hores, corresponents a la
suma de la duració que preveuen els reials decrets
de cada títol per a aquests mòduls.
En els cicles de grau mitjà i en l’FP Bàsica
s’incorporarà, excepcionalment, un nou mòdul
integrat de 245 i 155 hores, respectivament, que
contindrà els resultats d’aprenentatge i els criteris
d’avaluació del mòdul d’FCT i els objectius generals
de cadascun dels títols, de tal manera que aquest
nou mòdul substituirà excepcionalment el mòdul
d’FCT.
Donades les circumstàncies derivades de la crisi
sanitària de la COVID-19, se substituirà l’estada en
empreses per una proposta d’activitats associades
a l’entorn laboral.
L’alumnat de 2n curs de les famílies professionals
de sanitat i de serveis socioculturals i a la comunitat
que hagen accedit a un contracte de treball dels
establits en el marc de l’Ordre 299/2020, de 27 de
març, del Ministeri de Sanitat, quant a les mesures
relatives als professionals sanitaris en formació per
fer front a la COVID-19, es reconeixeran les hores
realitzades pel seu contracte laboral a l’hora de
determinar l’exempció total o parcial del mòdul
d’FCT sense necessitat d’aplicar la duració d’un any
complet d’experiència laboral.
Si un alumne o alumna ha realitzat en Formació
Dual més de 250 hores, l’equip docent podrà
considerar aquestes com a hores d’FCT i, de manera
excepcional, aprovar el mòdul d’FCT. En aquest cas,
l’alumnat haurà de realitzar la part corresponent al
mòdul de Projecte. Si no ha fet les hores mínimes,
s’haurà d’incorporar al mòdul d’FCT més Projecte i
realitzar la part pendent fins a completar el nombre
d’hores establit.
Pel que fa a les FCT d’FP, Educació determina que,
amb caràcter excepcional, l’alumnat puga sol·licitar
la renúncia a la convocatòria ordinària de les
pràctiques del curs 2019-2020 i, alhora, puga optar a
la realització del mòdul de Projecte en el curs 20192020. En aquest cas, en el curs 2020-2021 l’alumnat
es matricularà al mòdul FCT i haurà de fer les
pràctiques atenent les possibilitats organitzatives
dels centres educatius i la disponibilitat de places
a les empreses al llarg del pròxim curs.
En el moment que s’autoritze l’inici de l’activitat
educativa presencial, l’alumne podrà tornar a fer
l’FCT en l’empresa assignada o continuar en la
modalitat en línia.

Departament
de Salut de Vinaròs:
180 casos de coronavirus
i 27 defuncions
En data 29/04/2020
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OPINIÓ
Última de abril…
Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

Esta
semana
iba
a
celebrarse,
el
viernes,
la festividad del 1 de
mayo, fecha marcadamente social, con
reivindicaciones claramente en apoyo a los
trabajadores/as. Festividad que se celebrará
en un entorno de confinamiento.
Una semana más, la última de abril,
durante la cual hemos tomado decisiones
amargas. No han sido difíciles, puesto que,
vista la situación actual, son de sentido
común, pero no por ello dejan de ser
decisiones desagradables. Nos referimos
a la suspensión (no aplazamiento) de las
fiestas de San Juan y San Pedro. Es una
obviedad argumentar dicha suspensión,
habida cuenta de la suspensión previa de
todas las actividades festivas en multitud de
localidades de la geografía, tanto española
como internacional (Fallas, Feria de Abril,
Sanfermines, Octoberfest,…) pero, repito,
sigue siendo una decisión dolorosa. Y no
será la última de este tipo, en función como
se vayan desarrollando los acontecimientos.
También por ello, la decisión ha sido
tomada por acuerdo unánime en Junta
de Portavoces, no solo por el equipo de
gobierno, para refrendar la necesaria
unidad de acción en este tipo de decisiones.
Del mismo modo se han suspendido el
conjunto de actos que iban a conformar
el relanzamiento de las Fiestas del
Langostino, puesto que la prioridad actual
es la reducción de riesgos en todos aquellos
actos que conlleven aglomeraciones, con el
fin de evitar contagios.
Así mismo, la próxima semana vamos
a reunirnos de nuevo los concejales
representantes de la corporación municipal
con el objetivo de presentar y discutir
nuevas medidas para reactivar la economía
de nuestra ciudad. Medidas que hay que
consensuar, puesto que han de pensarse
con el objetivo puesto a medio-largo plazo,
y que por ello van a implicar a más de una
legislatura.
La salida de esta crisis sanitaria, la primera
en más de 100 años, va a dejar huella en
nuestra ciudad, en los vinarocenses y en
todo el entorno social y económico. Las
decisiones que se vayan a tomar a partir de
ahora marcarán el devenir de nuestra ciudad
y nuestros conciudadanos, y los mecanismos
de adaptación socioeconómicos tendrán
que ser lo máximo de flexibles en un
periodo de tiempo que va a estar dominado
al 100% por la salud pública, con altos y
bajos, y cambios en función de la evolución
de la pandemia y de los descubrimientos
científicos contrastados. Los socialistas
lo tenemos claro: responsabilidad y
solidaridad.
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Medidas valientes
para un futuro incierto

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

de Vinaròs

Las
previsiones
económicas de diversos
organismos nacionales e internacionales anuncian
una crisis económica sin precedentes. Ante una
situación como esta los gobiernos deben actuar
de forma decidida, valiente y contundente. Si el
gobierno municipal apuesta por tomar decisiones
desde la unidad, el diálogo y el consenso nos tendrá
a su lado. Si busca el efectismo político y colgarse
medallitas tendrá al Partido Popular delante
planteando a los vinarocenses la alternativa que
necesitan.
Desde el Partido Popular propusimos crear una
mesa de trabajo donde cada partido aporte sus
recetas para minimizar el impacto de la crisis en
Vinaròs. Después de dos semanas nos enteramos
en el pleno ordinario que el Alcalde aceptaba esa
propuesta para remar todos juntos. Lo celebramos
porque creemos que la unión hace la fuerza en los
momentos difíciles.
A pesar de eso en las primeras semanas el gobierno
local ha actuado por libre. Las medidas en materia
de impuestos tomadas, claramente insuficientes,
no se consensuaron con nadie. Nos enteremos
media hora antes de que enviaran la nota de
prensa. Y ese no es el camino.
Entendemos que en situaciones como esta la
gestión del día a día es complicada y que dentro de
los gobiernos siempre hay alguien que piensa en
las próximas generaciones de vinarocenses y otros
que piensan en las próximas elecciones. Nosotros
decimos aquí que estaremos junto a los primeros
y contra los segundos. Las soluciones para Vinaròs
no vendrán con medidas de fuegos artificiales sino
con el trabajo serio y riguroso en los despachos.
El confinamiento provocará que el Ayuntamiento
tenga que gastar más en determinas políticas
sociales y de empleo, pero también es cierto que
el gobierno municipal se ahorrará mucho dinero
de las áreas de fiestas, cultura, deporte, turismo,
publicidad, etc… ese dinero debe acabar en el
bolsillo de los vinarocenses y en políticas efectivas
que reduzcan el impacto de la crisis destruyendo
empleos.
El Partido Popular ofrecerá propuestas y alternativas.
Lo haremos con lealtad hacia el gobierno y en
beneficio de todos. Es la hora de tomar medidas
valientes y el gobierno puede contar con nosotros
si también apuesta por ese camino. A trabajar.
www.ppvinaros.es

La tecnologia en l’estat de crisi
Per Andrea Rubio

Aquesta setmana hem de
continuar donant les gràcies a
totes aquelles persones que continuen treballant
als sectors essencials i especialment als sanitaris,
que ara seran intocables. També volem donar força
per continuar el confinament amb responsabilitat,
ara és molt important mantenir la baixada del ritme
de contagis i no podem afluixar les forces. Volem
aprofitar aquestes línies per a fer una anàlisi cap
al futur. La situació actual obri un debat profund
sobre la tecnologia, tant en els perills que porta
treballar amb dades personals en les institucions
per controlar la pandèmia, com el valor de la ma
d’obra i el teletreball. Són reflexions de la nova
panoràmica social.
La situació actual ha suposat la implementació
total del teletreball en molts sectors, això pot
diluir les barreres físiques per treballar arreu
del món i la tecnologia tindria en un futur un
paper diferent. Correm el risc, encara més, de
precaritzar alguns sectors. El teletreball pot ser
una opció atractiva per al futur, però no oblidem
mai que sempre hi haurà sectors que requeriran la
interacció entre persones i no es podran substituir
mai pel teletreball. Per exemple el paper de la
interacció social en l’educació és fonamental entre
iguals, entre professor-alumne, per l’optimització
del recursos del rector comunitari, en l’oci i
l’Hosteleria, la sanitat, la cultura, el teatre... Per altra
banda, l’ús de les dades personals per a controlar
la pandèmia pot ser compromès. A la Xina s’estan
implementat sistemes de control social amb els
smartphones. A Espanya comença a plantejar-se
el suport d’aquestes tecnologies per al control de
la pandèmia. La geolocalització potser una gran
eina que ens ajude a saber si hem estat en risc i
podem propagar d’infermetat, però són mesures
contràries a la intimitat individual i a la llibertat
de les dades personals. Pot ser perillós. En l’actual
situació amb el risc que corre l’economia i la salut
pública, sembla que podem prescindir d’aquests
drets. Però no és així. I per finalitzar, altre aspecte
important de la nova visió tecnològica és en el
sector productiu. La urgència del sector pot tendir a
automatitzar la fabricació. La situació actual fa que
les empreses siguen dependents de la mà d’obra
directa i això pot crear una tendència de voler
automatitzar la tasca productiva sense dependre
de les persones. Es pot veure un augment de l’ús
de les màquines en el sector productiu. Podria ser
una conseqüència d’aquesta crisi sanitària?
Des de tots i totes som Vinaròs, estarem preparats
per prendre les mesures necessàries i ser punt de
referencia de la comarca per coordinar la resposta
si se’ns dona aquesta situació. Sempre present que
s’hauran de plantejar canvis adaptatius davant la
crisi sanitària, social i econòmica com s’està fent
actualment, sense deixar ningú enrere.
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OPINIÓ
Preparem la post-pandèmia

PRIMERO DE MAYO DIFERENTE

(In)visibles

Manuel Villalta-Esquerra Unida

Por Juan A Blanchadell

Per Mirella Extrem

Luego de tanto sacrificio
por la exagerada cantidad
de contagiados y especialmente de sanitarios,
pero principalmente por tantos y tantos
fallecidos que llevamos a nuestras espaldas,
tras el mes y medio de confinamiento como
la principal y casi la única medida adoptada
por nuestro Gobierno (lo cual ha hecho que los
resultados sean muchísimo menos efectivos que
los obtenidos en otros países que adoptaron más
medidas como los test masivos) cabe esperar
que las famosas curvas comiencen a abatirse
como ya lo lograron mucho antes los países
cuyos Gobiernos hicieron bien sus deberes.
Con tanto tiempo de confinamiento y parálisis
económica, las repercusiones para las familias y
para los negocios hoy ya son brutales y aún lo
van a ser mucho más.
Unas repercusiones que no solo recaerán
sobre las familias y los negocios directamente
afectados por la paralización, sino que, al igual
que ocurrió en la crisis bancaria del 2008, al final
también afectará a quienes aún no las están
notando demasiado.
Por lo tanto ya va siendo hora de que los
ayuntamientos y el resto de las instituciones
empiecen a trabajar en el día de después.
Ante el nuevo escenario que el Covid-19 ha
creado en apenas mes y medio, los presupuestos
de las administraciones ahora mismo ya son del
todo inaplicables y se tendrán que replantear
por completo.
A nivel municipal, somos partidarios de
la supresión de las fiestas y de eventos
multitudinarios, no solamente como protección
contra repuntes, sino porque con veintisiete mil
muertos, no tenemos el cuerpo como para
fastos, incluyendo los culturales y turísticos,
pero en cambio sí que tenemos la obligación
de ayudar a paliar las consecuencias de esta
crisis, destinando todas las partidas de los
presupuestos que no se ejecutarán a nutrir un
fondo de emergencia social y económica a
distribuir a través de los propios servicios sociales
municipales y de otras entidades benéficas sin
ánimo de lucro.
Unas ayudas que no paliarán las estrecheces
que atravesarán las familias, pero que sí servirán
para atenuarlas. Un fondo de emergencia que
también debería extenderse a los negocios
que serán quienes tendrán que volver a reactivar
la economía y, en este sentido, proponemos
que les sean aplicadas mediante reducciones
o eliminaciones de más impuestos y tasas, por
ejemplo:
En la tasa de recogida de basuras, también a las
familias.
En el impuesto de circulación de vehículos
comerciales.
En el impuesto de bienes inmuebles de
comercios e industrias.
En el impuesto sobre actividades económicas.
En las tasas por los vados de locales comerciales
e industriales.
En la plusvalía por herencias de fallecidos por
la enfermedad.
Exigiendo a otros organismos que hagan lo
propio, como por ejemplo al Consorcio de
Residuos para que se reduzca o elimine la tasa y
que lo cubra la Diputación o el mismo Consorcio.
Y si las partidas a dar de baja no bastan, habrá
que endeudarse, porque…..
¿Qué mayor motivo hay para endeudarse que
hacerlo para esto?

Les
dades
publicades
de
l’atur del mes
de març estava clar que no anaven a ser bones
notícies. 14 anys després de l’inici de l’anterior crisi
econòmica i ja tenim un peu dins d’una altra nova.
Segons les xifres oficials de la Direcció Territorial de
Castelló, 38.761 persones de la nostra província
estan en situació d’ERTO. Això suposa un 6,69% del
total del la població censada a la nostra província al
2019 segons el portal ARGOS (579.962 habitants).
Sí, la realitat és que totes i tots coneixem algú que
es troba en esta situació. La part positiva és que el
govern valencià ja ha aprovat ajudes econòmiques
extra per a aquest col·lectiu, tot i que estem a
l’espera de que siga publicat al DOGV.
Aquest col·lectiu juntament amb els autònoms ja
han tingut recolzament econòmic institucional.
Però hi ha un sector de la població que torna
a quedar-se desprotegit; els i les joves. La gent
que hem nascut entre les generacions dels
80-90 i també els del 2000 (deixant a banda si
som millennials o generació Z), tornem a sortir
perjudicats.
Quina sort tenim... un cop te trobes en els estudis
superiors acabats/començats allà al 2008, ens va
esclatar una crisi global que ens va fer “apanyarnos” i acceptar qualsevol tipus de treball per a
sobreviure. Hem sigut la generació dels “sí-sí”;
els que estudiàvem i treballàvem per a pagar els
estudis i ajudar a casa. Vam ser motiu de vinyetes;
joves científics migrats a l’estranger per a viure
d’allò que havien estudiat mentre que altres
universitaris apareixien com treballadors de
cadenes de menjar ràpid.
Vam sobreviure a la crisi i aquests últims anys
molts vam poder començar a fer plans de vida com
tots els que han fet els nostres antecessors; optar a
un treball vinculat als teus estudis, independitzarte, comprar-te un cotxet de 2ª mà (perquè una
casa és impossible encara), etc. Però ens ha tornat
a esclatar a la cara de nou i els somnis tornen a
perillar.
Molts joves de Vinaròs es veuen afectats; els que
han tingut el coratge de ser autònoms, altres amb
l’ERTO al negoci on treballaven o altres directament
a l’atur. Per a aquells que han estudiat en l’àmbit
sanitari ha sigut també una oportunitat per a
treballar (per desgràcia han hagut de substituir
baixes per contagis o compensar la situació en
residències i centres sanitaris). Però, la realitat és
que falten accions i polítiques que visibilitzen la
precarietat dels joves (i la que ens tocarà tornar a
viure d’ara en davant).
Els joves som essencials. No sols ens necessiteu
per a poder mantindre la població gran que cada
vegada és més longeva, sinó que sense natros no
s’augmenta la població i, per tant, més dificultat
per a poder fer front a les pensions del futur (les
quals nosaltres no creem arribar a percebre).

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia

Pues si, este primero de mayo
sera muy diferente a otros
celebrados
en
anteriores
años. Este primero de mayo
sera diferente porque no se
podrá celebrar en la calle.
Pero lo que no sera diferente
al de otros años son los motivos para las
reivindicaciones,propuestas y criticas como en
otros primeros de mayo.
En el Estado español de hace unos años hemos
tenido gobiernos del Partido Socialista y del
Partido Popular y la clase trabajadora tanto en
unos como con otros siempre en cada primero
de mayo ha tenido los mismos motivos para
hacer sus reivindicaciones, propuestas y
criticas.
En Izquierda Unida opinamos que de no ser
este año por el problema del coronavirus no
sabemos con certeza que hubiera pasado
en el Estado español, ya que como es sabido
por primera vez en democracia tenemos un
gobierno de coalición que se identifican como
de izquierdas.
En Izquierda Unida entendemos que aun es
pronto por el tiempo que están gobernando
para hacer una valoración de su gestión
de gobierno, y mas aun con el inesperado
problema que les ha caído encima por el
coronavirus. Aunque en este tema con sus
fallos y deficiencias que entendemos como
normal el gobierno esta haciendo un trabajo
eficiente con medidas eficaces y valientes que
están dando sus buenos resultados.
Cuando pase el tema del virus con la situación
difícil y complicada que quedará el Estado
español ya hablaremos de la gestión del
gobierno de coalición y de calificación de
izquierdas.
En Vinaròs, además de un primero de mayo
diferente también es diferente porque
tenemos un gobierno municipal con
dos partidos que también se califican de
izquierdas con un alcalde del Partido Socialista
que hacia años que no se sentaba en el sillón
presidencial.
En Izquierda Unida entendemos que con
prácticamente un año de la actual legislatura
y los 4 años de la anterior con la alcaldía en
manos de un partido que también se definía
como de izquierdas, pues en estos últimos
5 años para Izquierda Unida no ha sido ni
la gestión ni el funcionamiento de unos
gobiernos de izquierdas. Entendemos que
el ser de izquierdas no significa el celebrar el
primero de mayo una vez al año y levantar el
puño voceando consignas y mensajes. El ser
de izquierdas es demostrarlo cada día y mas
aun si se tiene una parcela de poder en la que
poderlo demostrar.
En Izquierda Unida tenemos claro que los
gobiernos de izquierdas no son perfectos,
que también cometen sus fallos, pero que
son los gobiernos que mas se identifican con
el pueblo con la clase trabajadora y los mas
desprotegidos.
Izquierda Unida recordará que no hace mucho
tiempo en Vinaròs hemos tenido un gobierno
de derechas del Partido Popular con mayoría
absoluta y en los 4 años de legislatura dejó
bien claro y patente la nefasta gestión y las
políticas de un gobierno de derechas. Como
claro y patente lo están demostrando incluso
en la oposición.
Pero bueno, tiempo y motivos quedan por
delante para poder demostrar que es ser de
izquierdas y como se gestiona un gobierno
siendo de izquierdas, bien sea con mayoría o
con coalición y el próximo año poder celebrar
un primero de mayo con la unidad de la
izquierda que también en Vinaròs seria un

primero de mayo diferente.
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PESCA
Andrés Albiol

Operario de la Generalitat Valenciana desinfectó las oficinas de la
Cofradia y el resto de las instalaciones de la lonja

Ecos de ‘Mar’; Normas en contra del coronavirus

Según los expertos en economía, sanidad, riesgos laborales, trabajo, etc. la rapidez y contundencia
de los efectos de esta enfermedad vírica, desde el momento que apareció cambió de un plumazo
el vivir de la gente, de manera que ha activado respuestas, también con premura y dureza por
parte de las autoridades pertinentes, para que hagan frente a las graves consecuencias de esta
pandemia mundial. En lo que respecta a la pesca tenemos que decir que es un sector primario
primordial, y en un principio se tomaron medidas para minimizar el impacto de la crisis.
El sector marítimo mundial de transporte fue el primero que acusó la bajada de movimientos,
pues solo en los dos primeros meses del presente año, China bajó sus operaciones de mercancías
transportadas por mar un 30%. Ni que decir de los siguientes meses de marzo y abril, pues el
balance a buen seguro será más que doblado, ya que todos puertos han limitado la entrada y
salida de buques mercantes, a los que solo llevan materiales imprescindibles, y con planes de
contingencias genéricos para proteger los puertos del Covid-19.
Y la pesca ya comentamos las precauciones que tomó desde el inicio de esta alerta sanitaria.

Mar calmado de primavera

Aguas estables con temperaturas al alza propiciaron buenas extracciones de pescados y mariscos.
Se faenó 3 ó 4 jornadas según establecido por modalidades. Y las cotizaciones en 1ª venta bajaron
para la mayoría de especies.
La pesca de arrastre operada por siete bous ya que uno está averiado, faenó tres días y pudo
acceder a todos los caladeros, para desembarcar langostino, cigala, gamba, p. de S. Pedro,
salmonete, pescadilla, choquito, calamar, gallo, rape, peluda, caracol, galera, móllera, bacaladilla,
pejerrey, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco en cambio pescó cuatro jornadas, para llevar peix blau. El lunes entre cinco llums
subastaron 1.500 cajas de boquerón (8 kg/caja) y 100 de sardina. El martes, cinco traíñas
vendieron 1.700 de seitó y 50 de sardina. Y el miércoles 6 embarcaciones subastaron 2.000 cajas
de boquerón. La procedencia era; 2 de Vinaròs, 1 de S. P. del Pinatar (Murcia), 1 de Xàbia (Alicante),
1 de Torrevieja (Alicante) y 1 de Arenys de Mar (Barcelona).
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras cuatro calaron las redes cerca del
litoral por que hacía mucha calma y capturaron bastante sepia y mabre. Una caló en aguas medias
para pescar pagel, corva y corvina. Dos lo hicieron por fondos alejados para atrapar lenguado,
rombo y raya. Y uno lo hizo por los profundos fondos rocosos para pillar langosta, bogavante,
cabracho, dentón, cántara y brótola.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones capturaron con este arte de anzuelos lubina, dorada,
pargo y sargo.

La Casca; técnica de ‘desenrocar’ el anzuelo

En la antigüedad los palangreros valencianos idearon una forma de liberar los anzuelos, en
especial con los peces, cuando les hacían firme en el fondo, sobre todo si el pez al tragarse el cebo
con el anzuelo, cuando se sentía clavado buscaba
asilo en las rocas, oquedades y cuevas, de manera que
los pescadores no podían izar el cordel del palangre.
Entonces cogían un instrumento que consiste en una
especie de argolla o aro grueso de plomo. Hacían
pasar la madre del palangre, o sea, la larga cuerda
o cabo de donde van atados los sedales con los
anzuelos, por dentro de la casca, que a su vez a ésta
la tenían atada con otro cabo, y tras apartarse un poco
con el bote del punto enrocado, la dejaban sumergir
casi hasta el mismo fondo, para que templara con su
peso a lo largo y en horizontal del sedal que estaba
atrapado el pez. Luego efectuaban unos movimientos
de cabeceo con el bote para inducirlo a la salida. Así,
la mayoría de veces el hilo no rozaba en las grietas,
etc., y desalojaban sano y salvo al ejemplar que fuera.
De lo contrario izaban con fuerza hasta que rompiera
la cuerda madre. Y acto seguido se tenían que ir a la
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Galfí d’elm

És un dels dofins que boten fora de l’aigua fent jocs.
També solen acostar-se als barcos per a surfetjar
arquejats en l’onada que desprenen per la proa.
És una espècie oceànica, en especial de l’Atlàntic
subtropical, però pot accedir esporàdicament a
altres mars semblants. En conjunt recorda a l’elm o
trampa dels guerrers medievals, d’ací el seu nom. El
seu nom en castellà es delfín de yelmo. I científic el
Stenella clymene. És un mamífer marí de l’orde dels
Cetacis i sub Odontocet, per tindre dents i un orifici
nasal extern. I de la família Delphinidae. Segons les
últimes investigacions del seu ADN, és una hibridació
del dofí llistat i de l’acròbata de morro llarg, eixit
d’un encreuament natural lliures en alta mar des de
sempre.
Corporalment és robust, amb pic curt i fosc. La seua
dentició consta de 39-49 dents en la mandíbula
superior, i la inferior 38-47. El seu mentó blanc. Les
aletes pectorals són llargues i acabades en punta. La
regió ventral és blanquinosa. L’aleta dorsal és un tant
falcada. És d’una coloració grisenca, però amb tres
bandes ombrejades. La superfície inferior és blanca i
rosa. La intermèdia grisa clara. I la superior que va de
la punta del rostre al espiracle sent gris fosc. Mesura
2 m. i pes 90 kg.
Hi ha diferència de sexes. La femella té vagina i el
mascle penis. Després d’acoblar-se ella gestarà una
cria quasi un any. Donará a llum i l’alimenta amb
llet per mitjà de les seues glàndules mamàries. Són
incansables nadadors gràcies al seu cos adaptat
al medi aquàtic amb el seu perfil hidrodinàmic i la
seua forta massa muscular. L’evolució ha dissenyat
la seua forma de respirar i nadar. Agafa aire per als
seus pulmons per mitjà del espiracle que té en la part
mes alta del dors, per a quan emergisca en oblic a
la superfície, només toca l’atmosfera el dit forat. I es
propulsa per mitjà dels embats d’una cua en forma
semi lluna, en un pla horitzontal perquè quan bat
l’aigua en vertical va sempre cap avant, ajudat per
les aletes pectorals per a la direcció lateral, a més de
pujar i baixar. Viuen en bandades que van dels 20 a
500 quan efectuen migracions.
Menja peixos i cefalòpodes que detecta per mitjà de
l’emissió d’impulsos sonors en forma de feix cònic,
des de la mandíbula superior fent ‘clicks’.
Antany es capturaven accidentalment en el bou i
cércol, però principalment es caçaven amb un arpó
a mà quan es posaven a nadar davall la proa de
l’embarcació. Després eren venuts ja que la seua
pesca no estava regulada. Però des de fa 40 anys
està prohibida la seua pesca i venda. Les seues carns
feien gust de peix, però amb unes quantes bullides
desapareixia el dit aroma, per a guisar-ho normal com
la carn de vedella.
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Antiguo Vinaròs CF
Andrus

En el pasado Diariet se publicaba una
foto de tres jugadores del Vinaròs, C.F.
formando con su equipación albiazul.
En el pie solo decía los nombres de
Mundo, Andrus y Angel Giner. Por lo
visto debe ser cercana a los años 50.
Evidentemente llamó la atención el
nombramiento de Andrus, pues en
realidad dicho apodo no tenía porque
aparecer, puesto que el fotografiado
era el gran portero Andreu.
En fin, que yo sepa en Vinaròs
únicamente estoy yo apodado
Andrus. Así pues, con el rollo éste
del Coronavirus es muy difícil el
poder acceder donde se imprime
dicha publicación, y quien la debió
aportar, por la premura en decir los
nombres, bien por ordenador, etc.
inconscientemente cambió o le salió
este otro nombre parecido.
Pero ya puestos en ello, diremos que
era el fabuloso guardameta Andrés
Albiol, conocido por todos como
Andreu, de estirpe peñíscolana
como muchos pescadores afincados
aquí, y que fue toda una institución
futbolística en nuestro querido
Vinaròs y por donde jugara.
En el volumen ‘De Les Capçades
al Cervol, Historia del Vinaròs, C.F.
1920-1998’, Andreu es destacado en
numerosas ocasiones, primero ya
como cancerbero juvenil en 1925,
aunque en realidad en 1923 ya jugaba
en el infantil vinarocense, pues su
cuerpo atlético le hacía incluso
aparentar mayor de edad. Acto
seguido debutando ya en el primer
equipo, con célebres intervenciones
en muchísimos encuentros de ligas
comarcales, que comprendían casi
toda la provincia de Castellón y
buena parte de la de Tarragona. En
1929 fichó por el equipo puntero del
Alcalá, que militaba en la máxima
categoría de la 1ª División Provincial.
Al año siguiente volvió a fichar con
el Vinaròs, para reinar en la puerta
durante bastantes años como uno
de los mejores guardavallas que se
había visto en competiciones por
estas tierras, con mención aparte en
actuaciones formidables frente al
vecino rival del Benicarló.
Los autores de dicho libro del
Vinaròs, C.F., Miguel A. Baila y José
Esteller escriben destacando que

en 1946, Andreu se hace cargo
como Presidente de la sección del
Vinaròs, E. D. durante un par de
años, quedando campeones dos
veces de la Liga Catalana a la que
estaba inscrito el Vinaròs. Al final
del mandato, en su parlamento
ante la asamblea de socios, indujo
el nombramiento democrático a
votos de una nueva Presidencia,
por lo que él pasó a ser entrenador
durante
dos
temporadas,
alcanzando el equipo igualmente
los mayores éxitos deportivos hasta
el momento, además de realizar
buenos partidos con un buen
juego que encantaba a todos los
aficionados, e incluso a equipos
rivales.
Mi relación personal con Andreu
primeramente fue familiar, al ser
primo de mi padre. Y segundo como
compañero de faena en sus últimos
años en la Cofradía de Pescadores,
pues él era el encargado del almacén
de materiales de efectos navales
etc. y como entré a trabajar en la
oficina y la subasta, alguna mañana
le ayudaba a realizar inventarios, etc.
Como yo era joven y casualmente
jugaba de portero de fútbol, él
aconsejaba que siempre se tenía
que hacer deporte, entrenando
muy a menudo, pues era primordial
para estar ágil y en forma. También
nos mostraba las láminas que
había diseñado personalmente de
los ejercicios que hacía hacer a la
plantilla en el campo entrenando,
cuando los preparaba como mister.
O, sea, fue todo un adelantado a su
tiempo.
En el ocaso de su carrera futbolística,
sus gestas en la portería llegaron a
oídos del Valencia, C.F., y fueron a
espiarlo algún encuentro. Entonces
los directivos valencianos decidieron
venir aquí para ficharlo, pero Andreu
les dijo la avanzada edad que tenía,
o sea, cerca de 40 años (aquella
gente no se lo creía) y que ya no iba
a cambiar su forma de vivir con su
familia, trabajo, etc., de manera que
se truncó el fichaje.
Y como pitido final, en un partido
se enfrentaron contra un equipo
castellonense
donde
militaba
el jugador máximo goleador de
la categoría. Por lo visto, dicho
jugador visitante vino muy chulito y

arrogante al ser el pichichi de la
competición, a lo que Andreu le dijo
‘pos mira, tú avui no mes farás cap’.
Luego comenzó el partido y Andreu
iba manteniendo su puerta cerrada.
Y así llegaron a las postrimerías
del match, cuando Andreu en una
parada bajo los palos blocó el balón.
Entonces vio enfrente al goleador
contrario, y en una genialidad de las

suyas le dice a dicho jugador
rival, ‘ pren, a veure si mel fas’, y por la
misma con las manos le tira el balón
a ras de suelo a sus pies. Entonces, el
pichichi, sorprendido, se atracó de
balón y le quiso dar tan fuerte para
asegurar el gol, que su chut salió alto
por encima del larguero, por donde
ya estaban los dedos de Andreu
tocando la madera, por si acaso.
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Històries de la nostra mar

La embarcació Teresa, netejant les xarxes després de calar
Andrus

Rememorant l’antiga pesca de la llum a les Illes
Columbrets
En la dècada dels anys 40 no sobraven aliments en
les llars d’Espanya, i una de les fonts a pal·liar-los era
la pesca, i en especial la incipient modalitat de cércol
per la gran quantitat de peix blau que capturava, a
més de ser accessible a totes les economies, i com no,
fàcil de cuinar. Passada la Setmana Santa començaven
els primers vaixells la temporada d’uns 4 mesos de
duració. El port era tot un sarau de gents portant amb
carros caixes, caps, arts, etc. -El cens anual de totes
les modalitats rondava les 1.000 persones inscrites al
REM-. Armaven unes 30 barques dites correus i cada
una tenia una altra més xicoteta dita cinta per a portar
l’art, inclòs 2 bots de fanals i un altre xivato. Calaba
el nou art cridat traíyna la cinta i el peix capturat
ho embarcaven al correu, que de travessia amb un
navegar ràpid ho portava a la llotja de Vinaròs. En la
badia de l’illa grand coneguda per L’Illa Grossa i que té
forma de ferradura, es quedava la resta dels tripulants
a bord de la cinta i els 3 bots. Cal dir, que sovint
rebien la visita o viceversa des de port Tofiño, dels
farers vinarossencs establits en la casa far. En aquelles
precàries estades a bord, va haver-hi uns pescadors
que van plasmar en una inventada lletra una cançó,
amb les labors i vicissituds en esta pesqueria, rodejats
d’inhòspits paratges marítims i terrestres, com va ser
els pescadors, Juan Barbé (Lo Curiòs) a escriure-la, i
Miguel Pau (Rochil) acompanyant a la guitarra, per la
qual cosa ara seguirem el guió cantant-la, seqüenciant
i narrant els versos amb les seues escenes, amagatalls,
faenes, etc. i així ens podrà donar una idea un tant
més plausible del seu succeir, allà sols enmig del mar,
a mercé dels elements climatològics, però carregats
d’il·lusió a tornar amb diners per a les seues enyorades
famílies.
ISLAS COLUMBRETES
Salimos con rumbo a las Columbretes; el patró
del barco donava l’orde a la tripulació per a partir
navegant carregats de queviures essencials i efectes
per a la pesca, amb el camí marcat cap este beneït
arxipèlag o conjunt de quatre grups d’illes d’origen
volcànic, que podia durar sobre 6 hores de trajecte.
a pescar sardina, en el Carallot; el fi era capturar este
peix blau tan desitjat antany, que solia resguardar-se
moltes vegades pels voltants d’este emblemàtic illot
en forma d’excrement allargat i en posició vertical,
que està rodejat també de petits esculls i baixos semi
ofegats.
Ya viene la noche, muy triste y oscura; per a esta
pesquera s’espera que es faça de nit o prima, i
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sigil·losament el capità, enmig d’una foscor com mes
sepulcral millor, utilitza l’experiència amb el sonar per
a detectar bancs de sardina en dites profunditats.
empieza el trabajo, nos manda el patrón; primer
els boters encenen les llums dels fanals, perquè
el peix del fons emergisca cap a la superfície, que
segons la grandària de les bambolles que expulsen
per la boca els peixos al respirar i que emanen de la
profunditat, el boter sap la classe de peix que hi ha
davall, i al pujar este es concentre refollant davall la
seua llum. Després, la cinta deixa un extrem de l’art a
bord del xivato, per a seguir calan la resta assetjant al
bot il·luminat, i tornar una altra vegada al xivato per a
tancar este gran cércol.
quisiéramos todos coger la sardina; llavors cada
mariner ocupa una posició diferent de faena, perquè
l’acte llançar l’art a l’aigua isca bé. Un allibera una a
una les argolles per on va el cap per a tancar l’art per
baix i que no s’escape el peix. Un altre va soltant la
trena del plom per a què la part baixa de l’art s’afone
i no s’embolique. Un altre allibera la trena del suro de
l’art perquè sure bé. I altres preparen els salabres, els
envasos, el gel, per la qual cosa estan tots ansiosos de
copar al cardúmen de sardines.
pero los delfines nos hacer sufrir; moltes vegades
acudixen els galfins per a menjar de l’apinyat banc de
peixos que els pescadors han aconseguit fer ascendir
a flor d’aigua, divisant desde bordo les seues aletes
rondant al voltant de l’art calat, per a patir per si
s’entremeten espantant el peix i este fuja.
nos rompen las redes, se nos va el pescado;
efectivament, estos cetacis envestixen en les fràgils
parets de xarxa que forma l’art, i fan forats per on
entren per a alimentar-se de la densa sardina, i que al
mateix temps donen opció a què s’escape el peix pels
trencats que han produït.
y a nosotros tristes, nos toca coser; llavors al hissar
l’art a mà, es falquen amb els genolls en l’orla i amb
la força dels seus fornits braços i tirant d’els renyons,
aconseguixen depositar l’art fet girassos sobre
coberta, i pesar d’estar afligits momentàniament, en
absolut es desanimen, i la mitat de mariners agulla en
mà plena de fil i aguantant-se les malles de la xarxa
amb els dits dels peus, i l’altra mitat de mariners
sostenint les xarxes de malla mes gran, comencen
la tasca nocturna a base d’aguditzar la vista per a
remendar per a tapar les grans bretxes produïdes pels
dofins en l’art. Així, si aconseguixen cosir els trencats
abans de l’alba, encara podran tornar a calar.
(Estribillo)
Islas, Islas de las Columbretes,
aquí pasamos fatigas, para ganarnos el pan,
Islas, mira que a poquito a poco
sin darnos cuenta nosotros

la salud nos quitarás.
Serán dos estribillos o tornades iguals, en que els
pescadors es lamenten del cansament que els
ocasiona esta pesquera per a poder guanyar el jornal.
I fan insistència per la labor en general, i a més com
a conseqüència del poc descans o el dormir, ja que
a bord o és de llit calent, o de gitar-se damunt del
matalafet al ras, perquè no hi ha catres per a tots.
Fuíste tu muy rica, en tiempos pasados; asseguren
que va ser La Meca en riquesa pesquera amb reeixides
campanyes anteriors.
te sacaban miles de tú corazón; junt amb la nostra
flota, hi havia a més la flota de Castelló que operava
casi 10 mesos a l’any, i que extreia centenars de tones
de les seues entranyes més profundes.
aquella esperanza, ya todo ha pasado; s’anaven
perdent les il·lusions amb el temps a l’espletar-la i
quedar en ment només la nostàlgia del que va ser
anys abans.
por qué cada año, resultas peor; perquè cada
temporada que passa, al no prendre’s mesures com a
límits de captura, vedes, etc, s’agarra molt menys peix.
Ya viene la Luna, nos vamos ‘pa’ tierra; quan havia
d’eixir este satèl·lit natural, dos dies abans de fer el ple
i dos dies després no es pescava, ja que les nits i les
aigües estaven súper il·luminades per la lluna, i el peix
pelàgic s’escampava sense possibilitat d’apinyar-ho.
Així que tornava tota la flota a Vinaròs, a l’espera de
tornar a fer un altre cicle lunar.
donde las mujeres, esperando están; moltes dones
anaven al moll a rebre’ls després de quasi un mes
d’absència per a molts.
un beso y abrazo, de los marineros; com és normal
hi havia escenes commovedores besant-se i abraços
intensos, però més aïna ja a casa pròpia.
y luego la cuenta, que es lo principal; després les
tripulacions anaven al magatzem del seu armador,
per a fer els comptes i després del repartiment rebre
la part que li tocava cada u, que era evidentment pel
que es treballava.
(al estribillo)
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Des de casa: ‘Associació Maestrazgos y Mazmorras’ de jocs de rol i taula
A l’Associació Maestrazgos y Mazmorras de jocs de rol i
taula som conscients de la necessitat de quedar-se a casa, tal
com recomanen les autoritats. Però quedar-se a casa per la
seguretat de tots no implica deixar de jugar perquè, com diu
la cita, qui deixa de jugar deixa de conèixer-se. A més a més,
en una situació tan excepcional com aquesta el joc demostra
tot el seu potencial com recurs per combatre l’estrés i la
soledat.
Mentre el nostre arsenal de jocs agafa pols al local, els
membres de la associació continuem jugant des de casa
gràcies a les múltiples possibilitats que les noves tecnologies
i els jocs de tota la vida ens ofereixen. Uns estem duent a
terme partides de rol (tenim dues campanyes de rol en marxa: una del Senyor
dels Anells i altra de Bàrbars de Lemúria) o partides de jocs de taula (gràcies
als diversos simuladors que campen per la xarxa). Mentre, uns altres aprofitem
per pintar miniatures o muntar escenografies.
Des de l’associació de jocs de taula i rol Maestrazgos Y Mazmorras de Vinaròs,
volem facilitar-vos alguns recursos gratuïts per totes les edats, per a que
pugueu jugar a casa amb els vostres companys de confinament. Comencem:
A Vilaweb trobareu els experts Oriol Comas i Jordi Deulofeu explicant jocs per
jugar a casa amb el material que hi tenim a prop, jocs que requereixen poca
preparació però suposen un interessant repte pels jugadors. https://www.
vilaweb.cat/noticies/jocs-destar-per-casa-1/
Per altra banda, els grans coneixedors del món lúdic Oriol Ripoll i Adrià
Altarriba han triat jocs senzills per diferents edats i, com en el cas anterior, tots
fàcils de fer a casa. https://jocs.org/2020/04/01/sis-jocs-seis-juegos/
Però no tot va a ser paper, boli i fitxes. Si sou dels que no podeu apartarvos del móvil i voleu jugar en familia també tenim algunes recomanacions

i orientacions per gaudir amb els més menuts sense deixar
de banda els grans: https://jocs.org/2020/04/12/dejame-elmovil-para-jugar/
Vos agraden els jocs de taula? Hi ha molts, disponibles en
versió digital per jugar acompanyat i... gratis! a llocs com
https://www.yucata.de/en, https://ca.boardgamearena.com/
o https://tabletopia.com/
I si sou fans dels Escape Room i voleu jugar en família, també
teniu la possibilitat de jugar des de casa, gràcies a la compilació
que han fet des d’una de les pàgines de referencia, Bebé
a Mordor: https://bebeamordor.com/2020/04/11/escaperooms-online-gratis-familiares/
En aquesta recopilació hem deixat de banda altres possibilitats, molt
dinàmiques i innovadores, que s’ofereixen a través de canals com Twitter,
però que són puntuals i requereixen un seguiment concret de les persones
o col·lectius que els organitzen. Des d’aquí recomanariem, per exemple, el
compte del Detective Papaya (@PapayaDetective) per jugar a rol amb nens.
Per últim, heu de saber que la nostra activitat no s’atura, simplement estem
agitant els daus per llençar-los amb més força quan s’acabe la quarantena.
Anna Alcalde i Natxo Maté, socis de Maestrazgos y Mazmorras.

T’agraden els Jocs de Rol i de Taula?

Hi ha una nova associació amb local propi
i jocs que t’estan esperant!

Si vols conèixer-nos, envia un correu a
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maestrazgosymazmorras@gmail.com amb el teu telèfon i
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ANUNCI D'APROVACIÓ PROVISIONAL

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 d’abril de 2020 va
acordar l'aprovació provisional de la Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
utilització privativa del domini públic del Mercat Municipal.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet
l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la
inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals
perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició
dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://vinaros.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'hagueren presentat reclamacions, es considerarà aprovat
definitivament dit Acord.

En Vinaròs, a 24 d’abril de 2020

Guillem Alsina Gilabert
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L’Alcalde de Vinaròs

El ple d'aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 d’abril de 2020 va
acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic per instal·lacions de quioscs, taules i cadires amb finalitat
lucrativa i llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys
d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet
l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la
inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals
perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició
dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://vinaros.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'hagueren presentat reclamacions, es considerarà aprovat
definitivament dit Acord.

En Vinaròs, a 24 d’abril de 2019

Guillem Alsina Gilabert
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CATÀLEG DE
L’INCIVISME
Conseqüències ambientals

Data de la fotografia

Probable contaminació del sòl i de l’aigua per
oli d’automòbil.
Afecció a la vegetació.

06/02/2020

Sanció tipificada

Tipus de residus

3.000€

Font: POLICIA LOCAL

Fitxa #8

Localització
Barranc d’Aiguadoliva

Restes d’automòbils, residus electrònics,
residus tèxtils, fustes i xapes

Despesa per a Vinaròs

250€

VINARÒS, COSA DE TOTS

29

2 de maig de 2020

PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Juan José Figuerola Agramunt
Que falleció en Vinaròs
el día 26 de abril de 2020,
a los 83 años de edad.
D.E.P.

Tu esposa Suni, hijos y nietos, nos sentimos
dichosos por todo el cariño que nos has dado.
La familia agradece las muestras de afecto recibidas
de familiares y amigos

Subscriviu-vos a
El Diariet

964 450 085

per Tu per Mi

Llavem-nos les mans

per Tu per Mi

Quedem-nos a casa

per Tu per Mi
Informa’t a través
de canals oficials

xTi xMí
Evitem visitar a persones
dels grups de risc
per Tu per Mi

Evitem tocar-nos els ulls,
el nas i la boca

30

per Tu per Mi
Evitem el contacte

per Tu per Mi

Cobrim-nos la boca i el nas
amb el colze en tossir o
esternudar

per Tu per Mi
No rebam visites
si no són necessàries

agenda
2 de maig de 2020

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AUTOBUSOS

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

2

maig

FERRER

3

maig

MATEU

4

maig

TORREGROSA

5

abril

PITARCH

6

abril

Vinaròs Farmacia

7

abril

VALLS

Zona turística nord, 11

8

abril

MATEU

c. Sant Francesc, 103

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 103

Av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

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

i 19.45.

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

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

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

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

(HORARI ESTIU)

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

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

 ZONA SUD

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

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

1

Destino:
Trenes para el día:
Número de viajeros:

TRENS VINARÒS- BARCELONA 					
Tren

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

Salida
06.53
07.52
10.03
11.35
14.32
16.22
17.43
18.32
18.43
22.05

Llegada
10.25
10.10
14.27
13.40
16.40
19.27
20.02
20.40
22.25
23.59

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

Duración

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

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

VALENCIA (TODAS)
miércoles 15 enero 2020
1

TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

Salida
Precio desde*
05.45

Tren

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

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

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

Duración

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

Precio desde*

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

31

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

