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Vinaròs no passa a la Fase 2 de la desescalada
L’Ajuntament expressa la seua disconformitat en la decisió de la Conselleria

L’ús de mascareta ja és obligatori, amb algunes excepcions

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

ACTUALITAT

Costa sud
D’altra banda, continúen a la costa turística sud els treballs de senyalització, horitzontal i 
vertical, del sentit únic de la carretera de la costa sud de Vinaròs, que en breu entrarà en vigor. 
Tal com ja es va informar des de l’Ajuntament aquesta carretera, que era de dos sentits de la circulació, 
ara ho serà sentit sud, direcció Benicarló. A més, es crea un carril bici i un nou carril per a vianants. 
Per tant els veïns podran accedir a aquest vial per la rotonda de la plaça de toros, on s’inicia, així com per l’antiga 
Nacional 340, vial de servei i avinguda Castelló, a través dels carrers perpendiculars.

Vinaròs intensifica els treballs       de reparació del litoral

Vinaròs continua ferm en les feines de recuperació 
del litoral que es van iniciar el passat mes d’abril, amb 
l’objectiu de reparar les destrosses que va ocasionar la 
borrasca Glòria i deixar les platges i cales en el millor 
estat possible per a la temporada d’estiu. A les feines 
que ja han començat ara s’afegeixen els treballs que es 
desenvolupen a la Cala Llanetes, platja del Clot i zona 
del Cossis, entre altres indrets. La regidora d’Obres 
i Servies, Carmen Morellà, ha recordat que les feines 
que s’executen des de l’Ajuntament es fan a través de 
la contractació d’empreses de la localitat i la comarca 
per afavorir la reactivació econòmica. Segons afegia 
“aquesta és una de les mesures que s’han posat en 
marxa des de l’Ajuntament per fer front als efectes 
del coronavirus. En total s’ha creat una partida de 
500.000€”. 

El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 
Marc Albella, ha explicat de la seua banda que “es 
treballa per garantir uns serveis òptims a la ciutadania, 
en aquest cas, unes platges en perfectes condicions 
perquè tant els veïns com els visitants puguen gaudir 
dels 12 quilòmetres de costa i 25 punts de bany entre 
cales i platges urbanes”. Servei de Costes Per la seua 
banda, Costes a reprès les feines de reparació del litoral, 
que es van aturar amb motiu de l’estat d’alarma. En 
concret es tracta dels treballs de recuperació de la zona 
del Cossis, amb la reconstrucció d’un tram de carretera 
del carrer de la Donzella totalment desaparegut i 
treballs d’adequació a la zona de la Capelleta a la Costa 
Nord, que engegarà en els propers dies, mentre que a 
la Costa Sud actua a la Cala de Les Roques i la reparació 
de l’escullera de la zona de Cala Puntal.

Obres a  la desembocadura del Cervol
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ACTUALITAT

Vinaròs intensifica els treballs       de reparació del litoral

Asfaltat del port
D’altra banda, estan a punt de concloure les obres de renovació d’asfaltat i repavimentació de 
l’entorn del port i l’esplanada de la zona pesquera, que inclou una ordenació d’aparcaments. 
L’obra l’executa l’empresa Becsa i  s’emmarca dins de l’acord de col·laboració amb la Direcció 
General de Pesca, sent finançada amb fons europeus.

Platja accessible del Clot. Accès pràcticament conclòs

Treballs a Cala Puntal

Treballs a la zona dels Cossis
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ACTUALITAT

Redacció
L’Ajuntament ha iniciat la campanya contra els 
mosquits per evitar que es puguen convertir en una 
plaga durant l’estiu. En les darreres setmanes s’han 
aplicat tractaments larvicides en els embornals i les 
zones del municipi on s’acumula aigua estancada, 
espais que aprofita el mosquit per pondre els ous. 
Cal destacar que aquests productes que s’apliquen 
contenen actius de molt baixa toxicitat per a les 
persones i la resta dels animals.
El regidor de Transició Ecològica, Hugo Romero, 
ha explicat que “a meitats d’abril, en previsió 
de l’arribada de les altes temperatures, es van 
aplicar els primers tractaments per evitar el 
desenvolupament de les larves”. En aquest sentit, 
ha assenyalat que continuaran de forma periòdica 
fins al mes d’octubre, en funció de les condicions 
meteorològiques. 
Col·laboració dels veïns

Romero ha destacat que per a garantir que els 
tractaments que s’apliquen des de l’Ajuntament 
siguen efectius cal també la col·laboració de la 
ciutadania amb petites accions que es poden fer 
des de casa. 
Sobretot destaca evitar deixar aigua en recipients 
que puguem tenir a l’exterior com ara testos, gerros 
o cendrers, els mosquits aprofiten qualsevol espai 
amb aigua, per petit que siga, per a pondre els ous. 
Així mateix, també cal tenir les piscines en bon 
manteniment i clorades. 
En cas que siga indispensable tenir recipients amb 
aigua a l’exterior s’hauran de tenir tapats i si es 
tracta d’aigua per als animals, llavors es recomana 
renovar-la almenys dos cops per setmana.  
Romero insistia que és important la col·laboració de 
tots per evitar que els mosquits es puguen convertir 
en una plaga.

L’Ajuntament de Vinaròs, a través de la 
Regidoria de Política Social i Joventut, posa en 
marxa una campanya d’informació, prevenció 
i sensibilització de la violència digital amb el 
nom de #StopCiberviolènciadeGènere que 
va dirigida a diferents sectors de la població 
ja que consta de 4 programes. Hem de tindre 
en compte que les violències en línia en la 
seua majoria són patides per dones, xiquetes 
i adolescents i que aquest fenomen s’està 
manifestant cada vegada més i des d’edats 
més primerenques. Es tracta d’una iniciativa 
en la qual, d’una banda, es pretén sensibilitzar 
i donar a conéixer noves formes de violència 
de gènere que estan sorgint a conseqüència 
de l’aparició i desenvolupament de les noves 
tecnologies i de l’augment significatiu de 
l’accés a internet i xarxes socials produït per 
l’estat d’alarma i el confinament a les llars.
Per una altra, es tracta també de disposar 
d’informació per a identificar aquestes 
figures i previndre la seua aparició, 
recomanacions i recursos per a aprendre i 
obtindre l’ajuda necessària en qualsevol cas 

de ciberassetjament, cibercontrol, sèxting 
no consentit, etc. en internet, xarxes socials i 
dispositius tecnològics, ja que moltes vegades 
es vulneren drets bàsics i no som conscients 
que també són formes de violència cap a la 
dona però traslladades al món virtual.
Aquesta campanya global de sensibilització 
i prevenció de la violència digital, inclou els 
següents programes específics:

1. Programa d’informació i sensibilització dirigit 
a la ciutadania en general. #NoViolènciaDigital
2. Programa de prevenció dirigit a menors i 
famílies: #CiberCovid19 #FamíliaCibersegura
3. Programa de prevenció violència digital 
dirigit a adolescents:I: Violència digital cap a la 
dona
4. Programa de prevenció violència digital 
dirigit a adolescents:II. Sèxting
#StopCiberviolènciadeGènere
#VinaròssImplica
#CiberCovid19
#NoCompartisquesViolència
#Ciberrespecte

CAMPANYA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DIGITAL
#STOPCIBERVIOLÈNCIA

FORMES MÉS HABITUALS DE VIOLÈNCIA DIGITAL 

Conducta d’alt risc amb intercanvi digital 
de missatges, imatges o vídeos propis
amb contingut sexual. 
 
Si aquests materials es difonen sense
consentiment de la víctima és un delicte
i una forma de violència.

Quan es fa xantatge amb l’amenaça de
difondre material audiovisual o
informació sexual de la víctima.
 
El xantatge “virtual” pot durar hores,
mesos o anys i el pot dur a terme tant
una persona coneguda com
desconeguda per la víctima.

Assetjament o abús de caràcter sexual
que un adult fa a xiquets, xiquetes i joves,
per mitjans digitals. 
 
En aquest delicte, l’abusador crea un
clima de confiança, amistat o engany
amb la víctima. En molts casos,
l’abusador es fa passar per menor d’edat.

Assetjament greu entre menors d’edat
que implica comportaments repetitius
de fustigació, intimidació i exclusió social
cap a una víctima, a través de missatges,
imatges o vídeos. 
 
Pretenen danyar, insultar, humiliar o
difamar, amb el risc afegit de la viralitat
del contingut.

Comportaments reiterats de control, menyscabament o danys cap a la parella o exparella.
En la situació d’emergència actual, en molts casos, aquest comportament ha passat del
món físic al món digital.

SÈXTING SEXTORSIÓ

GROOMING ONLINE CIBERASSETJAMENT

VIOLÈNCIA DE PARELLA O EXPARELLA

#NOVIOLÈNCIADIGITAL

CIBERVIOLÈNCIA DE GÈNERE

L’Ajuntament aplica tractaments contra els mosquits
Les primeres fumigacions es va fer a meitats del mes d’abril en previsió de la pujada de les altes temperatures 
i continuaran de forma periòdica fins a l’octubre

#StopCiberviolència de gènere, la nova campanya de la Regidoria 
de Política Social i Joventut de l’Ajuntament de Vinaròs

Es tracta d’una campanya d’informació, prevenció i sensibilització de la violència digital amb el nom 
de #StopCiberviolènciadeGènere dirigida a diferents sectors de la població amb 4 programes

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia
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El president de la Diputació, José Martí, i el secretari 
autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana, 
Francesc Colomer, han participat en la reunió que 
el Patronat Provincial de Turisme ha celebrat amb 
alcaldes i regidors de la província, una trobada en 
el qual tots dos han mostrat la seua intenció que 
les partides pressupostàries consignades per a 
inversions turístiques en 2020 es destinen a aquest 
sector, malgrat la reestructuració dels comptes 
públics que les institucions estan escometent per a 
fer front a les conseqüències econòmiques, laborals 
i socials de la pandèmia de la COVID-19.

És una reunió que s’ha celebrat en l’àmbit del 
Gabinet de Crisi de Turisme que coordina la 
diputada provincial, Virginia Martí, i que consta 
de tres fòrums: un amb empresaris, un altre amb 
sindicats i un tercer amb ajuntaments. Ja s’han 
celebrat dues rondes de reunions d’aquests fòrums, 
en les quals els diferents agents han plantejat 
una sèrie de peticions i suggeriments als quals el 
Patronat Provincial de Turisme ha donat resposta 
amb l’elaboració d’un document que s’ha elevat 

a la taula del diàleg per a la reconstrucció per la 
crisi de la COVID-19 que ha convocat el president 
José Martí i de la qual formen part tots els partits 
representats en la Diputació.

En la trobada ha quedat de manifest que «totes les 
institucions i tots els partits polítics representats 
en la Diputació tenim la intenció de treballar de 
manera coordinada, remant en la mateixa direcció 
per a estar a l’altura de les circumstàncies». Del que 
es tracta és de «adoptar mesures contundents que 
puguen ser útils per al sector i ajuden a salvar tot 
tot el que sigui possible de la temporada de 2020»

Una d’elles és la campanya de promoció turística 
que ja està preparada per a la licitació i que 
s’orientarà al mercat nacional. La licitació de la 
campanya ja està preparada per a iniciar el procés 
de contractació una vegada que ha quedat sense 
efecte la suspensió de termes i la interrupció 
de terminis per a la tramitació de procediments 
administratius que en un primer moment es va 
establir amb l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma.

La diputada també ha explicat que «des de la 
declaració de l’alerta sanitària hem procedit a la 
reestructuració del pressupost del Patronat i hem 
optat per reorientar partides que sumen 2,5 milions 
d’euros, la qual cosa ens permetrà obrir línies 
d’ajudes i promocionar la província de Castelló per 
a reposicionar-la com a destinació turística».

És una iniciativa molt ben acollida pels alcaldes i 
alcaldesses que, no obstant això, han sol·licitat que 
es difonga la idea que «les platges de la província 
són segures, com també ho són els xicotets pobles, 
per als quals demanen una discriminació positiva 
els edils de les zones rurals.

Les obres de la residència de la tercera edat avancen a bon 
ritme

Les obres del multicinema prenen forma

ACTUALITAT

Els municipis sol·liciten que la campanya de promoció turística de la Diputació 
informe que les platges i l’interior de Castelló són destinacions segures

•	 També reclamen a José Martí i Francesc Colomer ajudes econòmiques per a poder aplicar aquest estiu 
els protocols de seguretat que imposaran les autoritats sanitàries

“NUEVA NORMALIDAD”
 Desde Tian Stil Home queremos, informar que pasamos a Fase 1 –o lo que llaman 
la desescalada a la nueva realidad–, donde debemos seguir unas pautas y protocolos.

 Teniendo nuestro local unas dimensiones determinadas, su aforo es de 25 personas. 
Con esta nueva fase se ve reducido a un 30%.

 También cabe la posibilidad de acudir sin cita previa. Después del estado de 
confinamiento y el gran numero de reservas, aconsejamos realizarlo a través de web, 
teléfono o app.

 

 Agradecemos a todos los clientes y amigos su paciencia y fidelidad; ante esta 
situación, estamos extraordinariamente satisfechos por todas las muestras de cariño y 
detalles que hemos recibido esta primera semana de reapertura.

 También queremos pedir disculpas, si no hemos podido atender sus peticiones. En 
un primer momento estamos trabajando, para en la medida de lo posible, realizar todos 
los servicios demandados con las garantías y calidad que nos caracteriza.

  

Tel. 964 45 05 44
c/Puente nº6
VINARÒS

www.tianstilhome.com

RESERVA
ONLINE:
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ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

DIJOUS 14 DE MAIG

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento 
de  Vinaròs,  Manuel  Herrera,  ha anunciado que “Cs 
ha presentado propuestas sanitarias, económicas y 
sociales para combatir el coronavirus”. “Desde el minuto 
uno nos pusimos al lado del equipo de Gobierno, 
trasladándole iniciativas para afrontar esta emergencia. 
Entre ellas, queremos destacar la ventanilla única para 
agilizar y dar información actualizada a autónomos y 
pymes, esta propuesta es urgente que se desarrolle ya 
ante la entrada en la fase 1 y la vuelta a la normalidad 
de la mayoría de negocios que han permanecido 
cerrados dos meses”, ha explicado el concejal.
Al respecto, el concejal ha hecho hincapié en “la 
necesidad de aprobar un plan de contingencia para 
que nadie se quede atrás” y ha señalado “como medidas 
económicas y fiscales, la  ampliación del espacio de 
las terrazas, la exoneración las tasas de costas para 
los chiringuitos, la promoción de una  campaña de 
dinamización del comercio y el estudio de ayudas 
directas para autónomos. Todas ellas con la finalidad 
de garantizar la liquidez y reactivar el consumo”. 
“También, trabajar en un nuevo plan de empleo en 

función de las necesidades actuales que surjan con 
esta crisis, así como reforzar las dotaciones de Cruz Roja 
y Cáritas para que puedan vertebrar mejor la respuesta 
a esta emergencia social.”, ha apostillado Herrera.
Igualmente, “desde Cs consideramos que se deben 
replantear algunas inversiones previstas y destinarlas 
a la pandemia como el caso de la Oficina de Atención e 
Información para el Consumidor”. 
Por lo que respecta al ámbito sanitario, el portavoz 
ha informado de que “hemos propuesto al  bipartito 
la elaboración de un protocolo de actuación útil para 
posibles brotes que incluya la compra y distribución 
de material, plan de desinfección, compra de logística 
para toma de la temperatura en espacios públicos, 
epis y adoptar las medidas de seguridad que sean 
necesarias para mantener la distancia”.
En definitiva, Herrera ha destacado “el talante 
dialogante y constructivo de Cs durante esta crisis, 
en la que lo único que hemos buscado siempre 
ha sido sumar por los vecinos” y, en este sentido, 
“agradecemos también la postura de consenso del 
equipo de Gobierno”.

Reobre la ITV amb cita prèvia

El primer dia 
de navegació 
autoritzada després 
de 60 dies de 
confinament va ser 
molt ben aprofitat 
per diversos 
navegants del Club 
Nàutic Vinaròs. 
Fotos Javi Sanz

L’Ajuntament de Vinaròs va obrir dijous al matí 
l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà 
(OIAC), que ha estat tancada des del decret 
d’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus. 
L’oficina atén de moment només amb cita 
prèvia i de manera presencial únicament es pot 
tramitar el certificat digital i l’empadronament. El 
seu horari és de 9 a 14 hores. La resta de tràmits 
han de realitzar-se de manera telemàtica.

Cs de Vinaròs propone crear una ventanilla única para autónomos y pymes

Vinaròs reobre l’oficina 
d’atenció al ciutadà
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ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

DIVENDRES 15DE MAIG

L’empresa Acciona, fent neteja viària al carril lúdic

Imatges del dia
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SOCIETATESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

DISSABTE 16 DE MAIG

Imatges del dia

El análisis de movilidad de la red de telefonía móvil 
promovido por la Generalitat, elaborado entre el 16 
de marzo y el 27 de abril, confirma que el 92% de la 
población permaneció en su área de residencia en 
los días no laborables, mientras que el 88% lo hizo 
en los días laborables. 
El estudio describe el comportamiento de 
los distintos departamentos de salud, entre 
los que destacan Dénia y La Vila Joiosa, en 
los que un 95% y un 93,1% de su población, 
respectivamente, ha permanecido en 
su área de residencia en días laborables.  
La directora general de Análisis y Políticas Publicas 
de la Generalitat, Ana Berenguer, considera que las 
cifras confirman que la campaña ‘Quédate en casa’ 
“ha sido un éxito rotundo y destaca el compromiso 
de los valencianos y valencianas a la hora de 
cumplir con las medidas de confinamiento”. 
La aplicación y cumplimiento de las medidas 
de confinamiento ha evitado 400.000 casos de 

contagio y unos 42.000 fallecimientos, según la 
estimación ajustada a los cambios de movilidad 
en la Comunitat Valenciana, en lugar de los 12.834 
casos positivos y las 1.279 personas fallecidas (a la 
fecha de realización del trabajo), respectivamente. 
Esta estimación se obtiene mediante un modelo 
epidemiológico que refleja el impacto de las 
medidas de confinamiento. El grupo responsable 
de este trabajo, dentro del Comisionado para IA, 
está formado por expertos y expertas voluntarios 
de la Universitat Jaume I, la Universitat de València, 
la Universitat Politècnica de València, la Universidad 
Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, y la fundación 
pública de investigación sanitaria Fisabio. 

Departamentos de salud 
El informe también muestra cómo la movilidad 
de los valencianos y valencianas se concentra 
en ‘clusters’ geográficos que, en ocasiones, son 

departamentos de salud (como es el caso de 
Vinaròs o Requena) y en otros agrupa a varios 
departamentos, como la zona de Torrevieja y 
Orihuela, Gandia y Dénia, o las áreas metropolitanas 
de València, Alicante y Castelló. 
“El modelo de desescalada debe garantizar la 
protección de la población basándose en una 
detección temprana que permita tomar decisiones 
granulares para aislar los focos, minimizando 
al mismo tiempo el impacto de las medidas en 
la actividad económica y social”, ha precisado 
Berenguer. 
El trabajo describe, a partir de datos previos a la 
crisis COVID-19, que hay departamentos de salud, 
como, por ejemplo, los de Vinaròs y Requena, 
en los que la movilidad prácticamente se limita 
a la circulación interna dentro de este ámbito 
geográfico. 

El estudio de telefonía acredita la eficacia del confinamiento: 
el 88% no salió de su entorno entre semana y el 92%, el fin de semana
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ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

DIUMENGE 17 DE MAIG

Siete de cada diez personas que dieron positivo 
por coronavirus en la Comunitat Valenciana ya 
han superado la enfermedad. Durante las últimas 
24 horas se han producido 146 nuevas altas de 
pacientes diagnosticados de coronavirus. Por tanto, 
con estas nuevas altas, se eleva a 9.907 el número 
de personas que ya han superado la enfermedad 
en todo el territorio (1.363 en Castellón, 3.637 
en Alicante y 4.907 personas en la provincia de 
Valencia). Suponen ya el 70% del total de casos 
positivos. 
Además, las residencias de mayores de la 
Comunitat Valenciana no han registrado ningún 
fallecimiento desde la última actualización, una 
situación que no se producía desde el pasado 8 de 
mayo. Y en la misma línea tampoco se ha registrado 
ningún fallecimiento en las provincias de Valencia y 
Castellón. 
Por lo que respecta a los ingresos en unidades de 
cuidados intensivos, es el segundo día consecutivo 
en el que solo hay 1 ingreso en UCI. En estos 
momentos hay 59 pacientes ingresados (5 en 
Castellón, 32 en Alicante y 22 en Valencia). Por 

otro lado, hay 14 personas menos ingresadas en 
los hospitales valencianos respecto a este sábado. 
En concreto son 353 personas ingresadas (29 
en Castellón, 102 en Alicante y 222 en Valencia).  
En cuanto a casos positivos nuevos, desde la 
actualización de este sábado se han detectado 43 
nuevos casos a través de PCR que elevan a 10.893 el 
total de positivos desde que comenzó la pandemia. 
Por provincias, la distribución es la siguiente: 
· 6 en Castellón. Total: 1.486 
· 15 en Alicante. Total: 3.794 
· 22 en Valencia. Total: 5.609 
· 5 desplazados (no nuevos) 
El número de positivos por test rápido es de 3.787.  
De todos los casos positivos detectados, se 
encuentran activos en estos momentos 3.389, lo 
que supone solo el 23%. 
Desde este sábado se han producido 3 nuevos 
fallecimientos (uno confirmado por PCR y 2 por 
vínculo epidemiológico), lo que eleva a 1.384 
las personas que han fallecido en la Comunitat 
Valenciana por coronavirus: 207 en la provincia de 
Castellón, 484 en Alicante y 693 en la provincia de 

Valencia. 
Desde la última actualización de datos, se han 
registrado 16 altas más en personal sanitario, lo que 
eleva a 2.043 las altas. El número total de positivos 
en profesionales en estos momentos es de 642. 
El número total de pruebas llevadas a cabo para la 
detección del coronavirus han sido 250.633. de las 
cuales 166.299 han sido a través de PCR y 84.334 a 
través de test rápido. 
Actualización de la situación en residencias  
En la actualidad, hay algún caso positivo en 86 
centros (11 en la provincia de Castellón, 32 en 
la de Alicante y 43 en la provincia de Valencia).  
· Residentes nuevos positivos: 8 
· Personal nuevo positivo: 19 
· Residentes que han fallecido: 0 
En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia 
activa de control sanitario 28 residencias en 
la Comunitat Valenciana: 8 en la provincia de 
Castellón, 7 en la provincia de Alicante y 13 en la 
provincia de Valencia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, 
ha señalado que la incorporación del 
conjunto de la Comunitat Valenciana a 
la fase 1 a partir de este lunes obligará 
a “más protección, más prevención y 
mayor prudencia”. “Ese es el camino que 
nos llevará a todos y a todas, antes y 
con más seguridad, a la fase 2, después 
a la fase 3 y, finalmente, a la normalidad 
definitiva”, ha remarcado el president. 
Puig ha trasladado este mensaje durante 
su comparecencia ante los medios de 
comunicación tras la reunión mantenida 
con el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, y con el resto de presidentes 
y presidentas de las comunidades 
autónomas para abordar la situación de 
la pandemia de COVID-19. 
El president ha subrayado que, con el 
cambio de fase, “ha llegado la hora” de 
salir de la hibernación y de comenzar la 
primavera de la recuperación. “A partir de 
mañana, tenemos la obligación moral de 
seguir adelante, tenemos la obligación 
de situar a nuestra tierra en la senda del 
progreso y el bienestar”, ha manifestado.  
 
Desde el punto de vista sanitario, se entra, 

no obstante, en una nueva fase “con más 
libertad de movimientos, más actividad 
social y mayores posibilidades de reunión”. 
“Esto nos obliga a más protección, 
más prevención y más prudencia, 
porque cambiar de fase no significa 
cambiar de hábitos”, ha remarcado.  
 
Por ello, ha advertido del “gran peligro” 
de caer en un “exceso de confianza” 
después del “gran esfuerzo realizado”. 
“Esto no es un ‘sprint’, sino una carrera de 
fondo, y queremos llegar bien al final de 
la pandemia”, ha dicho el president.

Imatges del dia

Siete de cada diez personas que dieron positivo por 
coronavirus en la Comunitat Valenciana ya están curadas

- Ningún fallecimiento por coronavirus en residencias de mayores ni en las provincias de Castellón y Valencia 

Ximo Puig destaca que el pase a la fase 1 del conjunto de la Comunitat 
Valenciana obliga a ‘más protección, más prevención y más prudencia’
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DILLUNS  18  DE MAIG

L’Ajuntament de Vinaròs poc a poc està recuperant 
els serveis que es van veure suspesos amb motiu 
de la crisi sanitària. Aquesta setmana s’ha reobert 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, per 
atendre de forma personal, i dilluns es va reobrir de 
nou la pista d’atletisme.
Cal destacar que en els darrers dies s’ha treballat per 
establir un protocol i normes d’accés per garantir 
la seguretat dels usuaris. L’horari d’apertura serà 
de dilluns a divendres de 18h a 20:30h, amb 
un aforament màxim de 18 persones i amb les 
següents normes:
-	 Només es pot accedir per la porta de les 
grades
Els usuaris han de demanar cita prèvia, tant els 

clubs com els particulars, a través del correu del 
CME: cme@vinaros.es
S’autoritzarà en horari concret i en unes condicions 
especials.
Els usuaris han d’entendre que per a poder fer ús 
de la Pista, el CME ha de garantir la seua seguretat 
implica: control d’accés, neteja i desinfecció diària. 
Per tant, es controlarà molt el tipus de petició, 
les activitats a realitzar i que es complisquen les 
mesures de seguretat, per a no posar en risc la salut 
dels usuaris ni del personal del CME.
La Pista romandrà tancada sempre. Només s’obriran 
les portes per a usuaris amb cita prèvia i clubs. Es 
demana puntualitat.

El regidor d’Esports, José Chaler, ha demanat a la 
ciutadania que respecte aquestes normes d’accés 
a la pista d’atletisme, afegint que es tracta d’un 
protocol per a protegir la salut tant dels usuaris 
com del personal del CME.

Los colegios de Vinaròs han abierto sus puertas 
no para actividad docente con escolares pero 
sí para proceder a su limpieza a fondo. En cada 
centro, los conserjes abren puntualmente cada 
mañana y se están efectuando labores de limpieza 
a través del habitual personal. “Se está limpiando 
y desinfectando todos los centros, pero por ahora 
algo más específico aún no se ha hecho” destacó 
ayer la concejala de Educación Begoña López. 
Además, el equipo directivo y profesorado ha 
comenzado a acudir para llevar a cabo ya labores 
administrativas. A los conserjes se les está dotando 
desde el Ayuntamiento de mamparas para así 
atender con seguridad cuando acuda alguien a 
hacer alguna consulta. También se está dotando 
de mamparas para los despachos de secretaria 
y dirección de cara a recibir padres en el proceso 
de admisión de alumnos. El director del CEIP 
Misericordia Daniel Martín señalaba que en 
este centro han realizado una distribución de la 
circulación con señales en el suelo  en las zonas de 
atención a padres y se instalará un interfono. Ayer 
se recibió en los colegios mascarillas, guantes y gel, 
enviados desde el Ayuntamiento y la Conselleria 
de Educación.
-------------
Las instrucciones de la Conselleria de Educación 
que permiten abrir los centros educativos 
ubicados en los departamentos de salud en 

fase 1 de la desescalada para su desinfección, 
acondicionamiento y realizar funciones 
administrativas y de coordinación ha entrado 
en vigor a las 00.00 horas del 14 de mayo, y 
mantendrán su vigencia mientras dure esa fase.
Según señalan las instrucciones que publica este 
viernes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
durante la fase 1 los centros procederán a 
la desinfección y limpieza, y a la recepción e 
instalación del material de protección de la 
Conselleria y adquisición de otros materiales, como 
mamparas o cartelería para las siguientes fases.
También podrán atender, con cita previa, al 
alumnado o sus familias para retirar del centro 
material educativo o de otro tipo necesario 
para continuar con sus actividades lectivas no 
presenciales, con especial atención al préstamo de 
equipos informáticos al alumnado que todavía no 
dispone de los dispositivos tecnológicos necesarios 
para continuar la formación a distancia.
Asimismo, procederán a preparar el proceso de 
admisión del alumnado para el curso 2020-2021 y 
de las pruebas de evaluación de Bachillerato para 
el acceso a la universidad, mientras que la dirección 
de los centros determinará el personal docente y 
de administración y servicios necesario que tiene 
que acudir presencialmente a los centros, en los 
días y horas que establezcan.
En cualquier caso, no se podrán convocar en esta 

fase 1 reuniones presenciales de claustro, consejo 
escolar y otros órganos de coordinación didáctica, 
que se seguirán desarrollando de forma telemática.
Las personas pertenecientes a los colectivos 
definidos por el Ministerio de Sanidad como grupos 
vulnerables frente a la COVID-19 no se incorporarán 
en la fase 1 y deberán comunicar mediante una 
declaración responsable a la dirección del centro la 
imposibilidad de incorporarse a los centros.
Tampoco podrán asistir a los centros educativos 
las personas que presenten síntomas o estén en 
aislamiento domiciliario a causa de un diagnóstico 
por COVID-19, o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de esta enfermedad.
La Conselleria de Educación elaborará, con 
la participación de los representantes del 
profesorado, de los comités de salud y seguridad 
laboral y el asesoramiento del Instituto Valenciano 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) 
los planes de contingencia necesarios para las 
siguientes fases de desescalada.
Un total de 610 centros educativos de 283 
municipios están ubicados en departamentos de 
salud que han pasado a la fase 1 de desescalada: 
373 centros en 123 municipios de Alicante; 198 
colegios en 129 localidades de Valencia; y 39 
centros de 31 municipios de Castellón.

L’Ajuntament reobre la pista d’atletisme
En els darrers dies el personal municipal ha treballat per establir un protocol d’accés a 
les instal·lacions i garantir la màxima seguretat per als usuaris

Limpieza a fondo de los colegios de Vinaròs

E.FONOLLOSA
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Durante el domingo 17 de mayo se han producido 
63 nuevas altas de pacientes diagnosticados de 
coronavirus, una cifra que triplica al número de 
nuevos casos positivos detectados. Por  tanto, 
con estas nuevas altas se eleva a 9.970 el número 
de personas que ya han superado la enfermedad 
en todo el territorio (1.368 en Castellón, 3.662 
en Alicante y 4.940 personas en la provincia de 
Valencia). Suponen ya el 70% del total de casos 
positivos 
 
En cuanto a casos positivos nuevos, desde la 
actualización de este domingo se han detectado 

21 nuevos casos a través de PCR que elevan a 
10.914 el total de positivos desde que comenzó la 
pandemia. Por provincias: 
 
• 0 en Castellón. Total: 1.486 
• 8 en Alicante. Total: 3.802 
• 13 en Valencia. Total: 5.622 
• 4 desplazados (no nuevos) 

El número de positivos por test rápido es de 3.810. 
De todos los casos positivos detectados, se 
encuentran activos en estos momentos 3.366, lo 
que supone solo el 22,8%. 

A día de hoy hay 359 personas ingresadas en 
hospitales de la Comunitat Valenciana (29 en 
Castellón, 107 en Alicante y 223 en Valencia). En las 
UCI hay 59 pacientes ingresados (5 en Castellón, 32 
en Alicante y 22 en Valencia). 
Desde el domingo 17 se han producido 4 nuevos 
fallecimientos, lo que eleva a 1.388 las personas 
que han fallecido en la Comunitat Valenciana por 
coronavirus: 210 en la provincia de Castellón, 485 
en Alicante y 693 en la provincia de Valencia. 
El número de altas de profesionales sanitarios 
es de 2.027 y el número total de positivos en 
profesionales en estos momentos es de 658. 

Imatges del dia

Las altas triplican el número de nuevos casos positivos 
por coronavirus en la Comunitat Valenciana 

• Desde la última actualización se han contabilizado 63 altas y solo 21 nuevos casos a través de PCR   
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DIMARTS 19 DE MAIG

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
ha publicat la modificació del decret per a concedir 
ajudes directes a les persones treballadores que 
s’han acollit a la reducció de jornada (en un 50 % 
o més) per a atendre familiars com a conseqüència 
directa de la COVID-19 amb l’objectiu de compensar 
la seua disminució d’ingressos.
 
La Conselleria d’Economia Sostenible, a través de 
Labora, ha proposat aquesta modificació després 
de tindre coneixement de la quantia de persones 
potencials beneficiàries de la subvenció, així com 
en haver constatat l’existència de crèdit necessari 
i suficient per a suprimir determinats requisits 
que minvaven, sensiblement, el total de persones 

possibles destinatàries finals. 
 
Així, entre els requisits per a poder sol·licitar 
l’ajuda, el Consell ha flexibilitzat el criteri de 
permanència en la situació de reducció horària 
exigint, únicament, mantindre-la durant un mes 
i ha suprimit l’obligació de no superar els 22.000 
euros de base imposable en l’Impost de la Renda 
de les Persones Físiques corresponent a 2018.  
 
D’aquesta manera, els requisits per a optar a l’ajuda 
són els següents: 
a) Figurar d’alta en el Règim General de la Seguretat 
Social.
b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el 

període de l’estat d’alarma en un percentatge igual 
o superior al 50 %, i mantindre aquesta reducció 
durant almenys un mes. 
c) Tindre el domicili fiscal en la Comunitat 
Valenciana. 

La quantia de les ajudes serà de 600 euros si la 
reducció de jornada és d’entre el 81 % i el 100 %; de 
450 euros si la reducció és d’entre el 61 % i el 80 %, i 
de 300 euros si la reducció és d’entre el 50 % i el 60 
% de la jornada. En total, Labora destina a ajudes 3 
milions d’euros.
  
El termini per a sol·licitar les ajudes es va iniciar el 
14 de maig i finalitzarà el 8 de juny.

El DOGV publica les ajudes a les persones treballadores 
que s’hagen acollit a reducció horària

Imatges del dia

L’Ajuntament ho considera un tracte injust i els portaveus emeten un comunicat
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R E A B R I M O S

La Comunitat Valenciana no demana passar a la fase 2 
de la desescalada i la decisió afecta de ple a Vinaròs

L’Ajuntament ho considera un tracte injust i els portaveus emeten un comunicat

ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vinaròs, reunida de forma telemàtica el 
20 de maig de 2020, acorda. per unanimitat, emetre el següent comunicat:

EXPOSEM

1. La nostra disconformitat amb la decisió presa per la Conselleria de Sanitat 
Universal de la Comunitat Valenciana de no permetre que el Departament de 
Salut de Vinaròs puga passar a la Fase 2 aquest dilluns 25 de maig tal com estaria 
previst endarrerint, com a mínim, aquest canvi de fase fins a l’1 de juny.

2. Entenem que aquesta decisió es basa més en criteris polítics i geogràfics que 
en criteris sanitaris, que en aquest Departament de Salut de Vinaròs, actualment, 
són més favorables que en molts altres departaments de salut valencians.

3. No és intenció de tots els grups polítics del consistori de Vinaròs avançar 
ràpidament i de forma irresponsable en un seguit de fases com si es tractés d’una 
carrera. Entenem la complexitat de la situació i que la salut de les persones està 
per damunt de tot. Per això, no podem entendre que, tot i complir la majoria dels 
criteris,  no se’ns permeta accedir a la Fase 2.

4. Tant en l’àmbit municipal com privat, la ciutadania de Vinaròs ja fa setmanes 
que de forma intensa es prepara per, a poc a poc, intentar recobrar la normalitat 
amb totes les garanties possibles d’atenció, servei i tracte en tots els seus sectors 
productius. Un treball que a hores d’ara, es veu interromput durant, almenys una 
setmana més, amb la consegüent afecció econòmica.

5. Aprofitem per agrair i valorar de forma pública la professionalitat de tots els 
treballadors i treballadores del Centre d’Atenció Primària i de l’Hospital Comarcal 

de Vinaròs, així com dels seus equips directius que durant aquesta pandèmia han 
demostrat la seua vàlua, perseverança i eficàcia com a servidors públics de la 
sanitat que han permés preservar la vida de molts dels nostres veïns i veïnes.

MANIFESTEM

L’Ajuntament de Vinaròs volem manifestar que considerem aquest un tracte injust 
cap a aquelles comarques o zones geogràfiques que disten substancialment de 
les àrees urbanes i metropolitanes de la Comunitat Valenciana on es concentren 
molts dels serveis administratius i la seua conseqüent influència territorial. La 
nostra comarca, de la qual Vinaròs és capital administrativa i referent sanitari en 
el departament de salut que comprén també la comarca dels Ports per comptar 
amb l’hospital comarcal, també vol reivindicar-se com un espai de convivència 
social i d’oportunitats laborals necessàries per vertebrar la Comunitat Valenciana 
i per entendre-la com a ens divers i plural en tots els seus territoris. No entenem 
com els criteris sanitaris i tècnics que ens van permetre passar de la Fase 0 a 
la Fase 1, ara no ens servisquen per a continuar amb el procés de desescalada 
asimètrica per departaments de salut, sol·licitada per la mateixa Conselleria de 
Sanitat al Govern d’Espanya, i poder passar a la Fase 2 amb totes les garanties 
de seguretat implementades. Demanem a la Conselleria de Sanitat que se’ns 
informe de quins paràmetres no es compleixen per a no deixar passar a la 
següent fase el Departament de Salut de Vinaròs. Amb la més absoluta lleialtat 
institucional cap a l’Administració autonòmica, però també amb la més absoluta 
lleialtat cap als interessos de tota la ciutadania de Vinaròs, independentment del 
color polític, sol·licitem que aquesta decisió siga revisada i que es tinguen en 
compte les singularitats dels diferents departaments de salut de la Comunitat 
Valenciana per poder avançar a la fase 2. 

Els portaveus sotasignants:  Guillem Alsina, alcalde de la ciutat, Fernando Juan, portaveu del 
PSPV-PSOE, Juan Amat, portaveu del PP, Maria Dolores Miralles, portaveu del PVI, Ana Fibla, 
portaveu de TSV, Emmanuel Herrera, portaveu de C’s, Paula Cerdà, portaveu de Compromís

La Comunitat Valenciana no demanarà passar a la fase 2 del procés de desescalada. Se-
gons ha comentat la consellera de Sanitat Anna Barceló, “ha estat una decisió molt me-
ditada, adoptada per prudència, ja que la nostra principal obligació és protegir la salut 
dels valencians i valencianes”. Per part seva, la subdirectora general d’Epidemiologia, 

Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental, Hermelinda Vanaclocha, ha explicat que la 
raó principal que ha motivat la presa d’aquesta decisió és l’augment de l’índex de re-
producció bàsic, que ha passat de 0,66 a 0,85. Els grups municipals de l’Ajuntament 
han mostrat el seu desacord en aquesta decisió i ha emès el egüent comunicat:
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Francisco Amat, biòleg
Al principi d´aquesta pandèmia del COVID-19 
ens hem trobat amb la sorpresa, per inesperada, 
d´un acaparament general de paper higiènic per 
part de bona part de la ciutadania. Es un fenomen 
al que no estàvem acostumats, per això ens ha 
resultat sorprenent, i al que no hem sabut donar raó 
convincent. Però es una situació no gens infreqüent 
en altres latituds, on fenòmens atmosfèrics de 
gran magnitud, com temporals, tifons, huracans, 
provoquen confinaments temporals de la societat. I 
en aquests llocs, s´ha estudiat científicament per part 
de psicòlegs socials, especialment a rel d´aquests 
fenòmens meteorològics, i també d´anteriors 
situacions de pandèmia.
En aquesta ocasió, als EEUU, Canada o Regne Unit 
(UK) també s´ha donat el cas, fins al punt de que en 
alguns supermercats el paper higiènic s´ha esgotat 
de bon principi, i s´han tingut que contractar serveis 
de seguretat per vigilar que els clients no reincidiren 
en aquesta actitud.
Cal pensar que el paper higiènic no reporta cap 
protecció especial contra els virus, ¿veritat?. Tot i 
així la reacció d´acaparament ha sigut immediata.  
Com s´explica ?. Hi ha científics, psicòlegs, que 
s´han interessat prèviament per la qüestió, entre ells  
Steven Taylor, de la Universitat de Columbia Britànica 
(New York); Frank Farley de la Universitat de Temple 
(Filadèlfia), o Baruch Fischoff de la Universitat de 
Carnegie Mellon (Pittsburgh), que foren consultats 
per la CNN, i que donaren fins a cinc raons adients per 
explicar aquest comportament:
a) La novetat d´un perill desconegut, sobre el que 
es donen missatges contradicto-ris, fa que les 
persones reaccionin de forma extrema, tot i que en 
un cas com aquest, de bon principi, es digui que 
no mes cal mantenir una higiene tan senzilla com 
rentar-se les mans freqüentment. Tot i així, el paper 
higiènic s´acaba tan aviat com les mascaretes o el gel 
hidroalcohòlic. 
b) Al imposar-se quarantenes massives, i adonar-
se que les autoritats no ho tenen massa clar, i no 
poden assegurar atencions addicionals, creuen que el 
paper higiènic es quelcom que els pot mancar en un 
moment donat.
c) El comportament de pànic inicial mostrat per 
alguns ciutadans en comprar paper higiènic, buidant 
les estanteries del supermercats, indueix aquesta 
reacció, amb el convenciment de la seva necessitat 
indispensable, provocant el desabastiment, en el que 
també te a veure el mal us de les xarxes socials. 

d) El confinament a casa, que prova de limitar el 
contacte amb altre gent, provoca una necessitat 
d´assegurar-se la supervivència, proveint-se d’allò 
que es considera indispensable.... el paper higiènic, 
doncs, si s´acaba, amb que el substituïm ?? I si no 
s´acaba, com que no te data de caducitat com els 
iogurts, ja el tindrem segur. De fet el Departament 
de Seguretat Nacional als EEUU, en cas de fenòmens 
meteorològics greus, que allí son prou habituals, 
aconsella a la ciutadania de tindre disponibilitat 
d´aliments, medecines, productes de neteja per dues 
o tres setmanes.  
e) En aquestes ocasions es dona un sentiment 
d´ansietat anticipatòria, de impotència, i 
l´acaparament de paper higiènic proporciona una 
sensació de control de la situació, a partir de la qual ja 
es pot pensar lliurement en altres coses per afrontar el 
problema, la pandèmia en aquest cas.
Be, tenim paper higiènic. Però, i si per qualsevol causa 
no en tinguéssim ...  que faríem ??.  O,  com s´ho feien 
quan no n´hi havia ? . Cal tindre en compte que el 
paper higiènic es va fer habitual, al mon occidental, 
a partir de la segona part del segle XIX, quan un tal 
Joseph Gayetty, un inventor americà, el 1857 va 
presentar al mercat nord-americà un paper higiènic 
comercial, obtingut a partir del cànem, “medicalitzat” 
amb Aloe vera com suavitzant. Va ser criticat com un 
“xerraire” per part d´alguna societat medica, però es 
va seguir comercialitzant fins la dècada de 1920. I així 
va ajudar als usuaris americans a alleugerar-se dels 
estralls íntims produïts per paper de diari, per altres 
tipus de paper, fins i tot fulles de panotxa de panís,  
poc aconsellables.
Però, i abans ?. Podem acudir fins i tot a la arqueologia 
i la antropologia. L´estudi de la societat de l´Imperi 
Romà ha permès evidenciar que els romans se 
servien del anomenat “tersorium”, un mànec proveït 
d´un tros d´esponja a l´extrem, que es xopava amb 
aigua, vinagre  o salmorra. I es creu que les menudes 
piques d´aigua corrent que es trobaven just a la vora 
dels banys públics a Efeso podien servir per a remullar 
o netejar el tersorium, però això no es concloent.
Altres alternatives que utilitzaren grecs i romans 
eren els “pessoi”, menuts còdols o peces de ceràmica  
arrodonides que s´han trobat entre les runes de 
latrines de viles excavades. Se’n te evidencia en la 
decoració d´una tassa per veure, on es mostra un 
home ajupit fent.ne us.  També s´ha trobat alguna 
referencia al Talmud, espècie de codi civil i religiós 
dels pobles de Babilonia i Israel.
Pot ser on mes informació s´ha trobat sobre aquesta 

pràctica higiènica es camí de l´Orient. Les excavacions 
d´una vella posta de la famosa Ruta de la Seda, fetes el 
1992, també mostraren la existència d´uns “bastonets 
d´higiene”, dissenyats en l´estil dels tersorium romans. 
En textos històrics ja se´n parla a la Xina i al Japó. 
La Xina sembla haver sigut molt avançada en 
aquestes practiques, havent fet servir una mena de 
paper de cànem que per la seva rigidesa no era massa 
adequat per escriure.hi, tal com s´ha vist en la tomba 
de l´emperador Wu Di, del segle II d.C. I se sap que 
en els  últims anys de la dècada del 1390, un paper 
higiènic fet de palla d’arròs era utilitzat habitualment 
per la família reial xinesa.  
I vàrem tindre d´arribar al segle XIX per que el senyor 
Joseph Gayety inventés i produís paper higiènic, en 
quantitat comercial.
Però  tenim altres precedents sobre un cert pànic en 
l´acumulació de paper higiènic. Es va produir per part 
de les dones  del Japó  l´any 1973, com resposta a la 
por establerta dins de la classe mitja d´aquell país, 
de perdre el nivell de pau i estabilitat econòmiques 
guanyat en la postguerra, i amenaçat per la crisi del 
petroli que va produir elevada inflació i degradació 
ambiental, com va estudiar la historiadora Eiko 
Maruko Siniawer del Williams College (Massachusetts, 
USA).
Es a dir que, tal com han especificat els psicòlegs que 
hem referit al principi, i que han estudiat el fenomen, 
les crisis d´ample espectre i origen, que indueixen 
incertesa i por en la societat, poden provocar diferents 
nivells de pànic, que es tradueixen en acaparament 
d´articles d´us diari, com si foren essencials per una 
adequada supervivència o superació de la crisi, i que, 
d´entrada se´ns plantegen  inversemblants.
(Nota: El tractament històric de l´evolució del us de 
les modes d´higiene procedeix d´una traducció, i 
versió lliure i reduïda, d´un text d´ERIN BLACKEMORE, 
publicat a la revista National Geographic de 20 de 
març de 2020, sobre “Histories de la cobertura del 
coronavirus”)

Paper higiènic i pandèmia

El uso de mascarilla ya es obligatorio
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DIMECRES 13 DE MAIG

ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

Departament de Salut de Vinaròs: 219 positius i 30 defuncions

Gobierno y Comunidades Autónomas han acordado en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ampliar el uso de mascarillas. 
De acuerdo al Ministerio de Sanidad, las mascarillas serán obligatorias en el 
transporte público, espacios cerrados y en la vía pública en el caso de que no 
se puedan garantizar los dos metros de distancia.
Estas serán obligatorias para todas las personas de seis años o más y 
recomendables para la población infantil de entre tres y cinco años. 
Hay cuatro excepciones y son las siguientes:
-Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda 
verse agravada por el uso de mascarilla.
-Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos 

de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad 
o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.
-Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, 
resulte incompatible el uso de la mascarilla, como comer o beber.
-Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
En lo referente a los espacios en los que se aplica la norma, la Orden explica 
que “será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier 
espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre 
que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros”.

El uso de mascarilla ya es obligatorio
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ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS
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CULTURA

El Cor de la Generalitat 
homenatja Carles Santos

L’Institut Valencià de Cultura ha renovat l’oferta del 
canal #QuedatACasa i entre els seus nous continguts 
destaca la interpretació des de casa per part del Cor de 
la Generalitat de l’obra de Carles Santos ‘TO-CA-TI-CO-
TO-CA-TÀ’
La col·laboració amb Carles Santos ha suposat un 
element diferenciador del Cor de la Generalitat respecte 
d’altres cors professionals europeus, i li ha donat una 
versatilitat escènica que ha sigut reconeguda per 
tots els directors d’escena amb els quals ha treballat 
posteriorment.
Carles Santos i el Cor de la Generalitat, llavors Cor 
de València, van iniciar la seva col·laboració en 1989 
amb l’obra ‘Tramuntana Tremens’, espectacle que es 
va presentar en els principals festivals europeus i als 
escenaris de teatres de tot Europa durant anys, ja que 
aquesta estreta relació es va mantindre fins a la mort del 
compositor.
Després vindrien les Olimpíades de Barcelona 92, 
l’espectacle ‘Lisistrata’ a Les Naus de Sagunt i el Teatre 
Romà de Mèrida, o ‘Canturia Cantada’, que recull els 
aspectes corals de moltes de les obres del compositor. 
En una de les seves últimes actuacions conjuntes, la 
gala dels Premis Max al Palau de les Arts en 2017, Carles 
Santos va interpretar junt amb el Cor de la Generalitat 
l’obra ‘TO-CA-TI-CO-TO-CA-TÀ’, que hui presentem.
Aquesta gravació ha sigut realitzada pel Cor de la 
Generalitat des dels seus domicilis amb la participació de 
Dolors Ricart com a directora convidada, Carmen Avivar, 
soprano, Jordi Blanch, director assistent, i Francisco 
Perales, director artístic i musical. S’ha comptat amb la 
col·laboració de la Fundació Caixa Vinaròs, per a facilitar 
l’ús de la gravació de Carles Santos de l’any 1982, inclosa 
en el muntatge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1r seleccionat: 
PAU ANDRES ANDRES 
VIAJE DE UN BILLETE DE 10 
EUROS 
 

   
  
No me considero un billete guapo, más bien 
resultón, cuando me tocas notas que mi piel es de 
calidad, una mezcla de fibras alargadas de algodón y 
lino hacen que mi cutis sea fuerte y resistente a la 
vez, eso si, estoy hecho a prueba de falsedades. 
Y así he ido de viaje, que si un kiosquero, una 
entrada al futbol, cambio para coger un carro en el 
supermercado, incluso fui una propina en una 
comida de empresa, eso si, me he ido arrugando con 
el paso del tiempo, no todo son carteras con 
billetero y manos cuidadosas. 
Todos los billetes tenemos cosas buenas y malas, 
tengo un amigo  de 50 al que le encanta viajar y no 
puede ir por autopistas porque en los peajes no lo 
admiten, una conocida de 100 siempre con 
problemas de cambio. 
Yo viajo siempre por dinero. 
 
  

 

Viatges 

2n seleccionat:  
Eva OrSan 

EL ÚLTIMO VIAJE 

Sentada al lado de la ventana, sumergida 
en sus pensamientos, dejando de lado el 
traqueteo del tren, centrándose en cómo 
serían sus primeras vacaciones en solitario, 
su imaginación se había puesto en marcha 
robándole una pequeña sonrisa. Notó una 
presencia al lado, dirigió la mirada a su 
nuevo compañero de asiento. 
Desde el primer instante tuvieron una 
conexión pura y sincera, ella no dejaba de 
hablar de su nueva aventura, de sus 
proyectos, desprendía tanta ilusión, tanta 
vida. Sin embargo, él era todo lo contrario, 
su semblante era frío, vestía de negro, solo 
la escuchaba y observaba cada uno de sus 
gestos…Cuando de pronto se le acercó y 
susurrándole al oído le dijo yo te 
acompañaré en tu viaje. Ella sorprendida al 
escuchar su voz, cerró dulcemente los ojos 
y empezó su último viaje sin haberlo 
planeado. 

 
Viatges 

3r seleccionat:  
Andreu Barreda Cartoixa 
blog: Necesitamos viajar 
UN VIATGE SENSE 
DESPLAÇAMENT 
 

  
Després d’un viatge molt llarg, dur i el més estrany 
sense moure’ns hem aparegut a un lloc fantàstic. On 
les persones per fi coneixem els nostres veïns, on els 
infants poden jugar pels carrers, som més 
respectuosos, ajudem als que ho necessiten i les 
persones fan esport i passegen pels carrers 
tranquil·lament, sense sorolls de cotxes, ni 
contaminació, ni problemes d’aparcament. A més, 
mentre gaudim dels nostres balcons i terrasses és 
una meravella veure molta gent amb bicicleta, amb 
patins, nens amb patinets. 
Per fi, hem fet un viatge a una ciutat on l’espai està 
ocupat per les persones i no pels cotxes. Estem en 
una ciutat sense fums, sense sorolls i on tots vivim 
més feliços valorant les coses senzilles.  
Únicament ens cal saber si en aquest viatge hem 
comprat bitllet de tornada o era únicament d’anada i 
ens quedarem en aquesta fantàstica ciutat. 
  

 

Viatges 

MICRORELATS A LA RÀDIO  3 edició: “Viatges”

Com a cloenda de l’activitat de microrelats a la ràdio, fets des del confinament,  us presentem 
els 3 que han estat seleccionats entre els 20 que s’han presentat a la tercera  i última edició. 
Ha estat una nova i enriquidora activitat, que ben segur tindrà continuïtat el curs que ve 
(2020-21) 
La selecció dels textos ha estat feta per un jurat de 4 persones, 3 d’elles membres de la Junta 
directiva de  l’Associació d’Alumnes, i la Regidora d’Educació.
Tots els relats els podeu veure al Facebook: Consell Epa Vinaròs.  Gaudiu de la lectura!

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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PESCA

Andrés Albiol
Tapacul oriental

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2020 (i III)

Productivo mar de primavera
Con unas aguas tranquilas y temperaturas al alza, las capturas en estos cinco días fueron 
abundantes en todas las modalidades, en especial de nuestro crustáceo’ rey’  a la xarxa y del ‘oro 
azul’ a la llum. Y las cotizaciones se mantuvieron dispares y a la baja para las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre, los ocho bous desembarcaron a diario cigala, gamba, calamar, choquito, p. 
de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, móllera, caracol, galera, pejerrei, pulpo 
roquero y blanco, caballa, jurel, raya, pagel, canana y morralla.
El cerco sigue con racha atrapando peix blau. El lunes, entre siete llums vendieron 2.900 cajas de 
boquerón (8 kg/caja) y 200 de sardina. El martes, seis llevaron 2.500 de sietó y 150 de sardina. Y el 
miércoles, cinco traíñas capturaron 2.200 de ‘oro azul’ y 150 de sardina plateada. La procedencia 
era; 2 de Vinaròs, 2 de Burriana, 1 de S.P. del Pinatar y 1 de Torrevieja.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría se dedica a calar las redes de tiret al 
langostino, siendo sus extracciones buenas. Conjuntamente subastan sepia y mabre. Una se 
dedica al lenguado y rombo. Y otra lleva langosta, bogavante, cabracho, chopa, pargo y brótola.
El palangrillo costero, una embarcación pilló con este arte de anzuelos dorada, dentón y sargo.
Y el atún rojo del Mediterráneo al anzuelo con línea de mano, el lunes entre tres barcos llevaron 
nueve ejemplares, que dieron en báscula un promedio de 50 kg/pieza. El martes, dos barcos 
pillaron seis. Y el miércoles igual. 

Ecos de ‘Mar’; Balance portuario español (y II) 
Durante el 2019 en tráfico de turistas-pasajeros en los puertos de España superó la cota de los 37 
millones de personas, un 3,57% más. Los pasajeros de líneas regulares crecieron un 3%, mientras 
que los de cruceros aumentaron un 4,8%. Como puerto, Barcelona llevó 1,490.644 pasajeros de 
Ferris regular y 3,137.918 de cruceristas turismo. Dando un total de 4,628.562. Baleares en conjunto 
de todos sus puertos transportó 9,310.788. 
Y la pesca desembarcada el 1º es Vigo con 79.803 toneladas, le sigue A Coruña con 35.924, y 
después Pasaia con 21.888, 

És una espècie invasora, de les anomenades Lessepsianes 
al ser originària del Mar Roig i haver-hi entrant en el 
Mediterrani pel Canal de Suez. També li diuen tacó i pedaç 
d’Orient. En castellà platija leopardo i tapaculo oriental. 
El seu nom científic és Bothus pantherinus. Pertanyent a 
l’orde dels peixos plans i a la família dels Escoftálmids, este 
exemplar corporalment té asimetria bilateral. Cos ovalat, 
romboïdal, comprimit lateralment, amb el perfil del cap 
truncad. Ulls en el costat esquerre i separats per un espai 
còncau. Boca xicoteta, que s’obri cap amunt amb xicotetes 
dents punxegudes en ambdós maxil·lars. La mandíbula 
inferior està més avançada. Posseïx ossos faríngenos com 
a ajuda per a mastegar aliment. Morro en punta. Talla fins 
a 30 cm. La seua alçada és la mitat de la seua longitud. 
En línia lateral té 65-91 escates adherents, sent cicloides 
en el costat cec i ctenoides en l’ocular. La L.L. només està 
en el costat esquerrà i té una taca fosca en el centre de la 
secció recta. Després es corba quan arriba a la zona cranial, 
per a bifurcar-se abans d’arribar a l’ull. Composició aletes; 
Dorsal 84/97, Anal 61/73 i precedida d’espines, Pectoral 
del costat pigmentat 9/12 sent 3 llarguíssims. El costat 
dret 9/11. I V 6. És de color gris terrós amb moltes taques 
redones amb punts blancs rodejats de negre. Hi ha moltes 
taquetes irregulars grogues. S’assembla a la pell del felí 
lleopard, d’ací el seu nom en llatí. El costat cec és blanc. 
Sexes separats. Es reproduïx a la primavera. El mascle 
utilitza els llargs ràdios de l’aleta P per al seguici. Després 
de fecundar els òvuls que solta la femella en el transcurs 
de la fresa, cada ou porta una minúscula gota de greix per 
a la flotació. Quan eclosionen ixen larves pelàgiques. A 
mesura que creix patix una metamorfosi i passa de nadar 
en vertical com qualsevol peixet a convertir-se en un peix 
pla nadant en ondulacions horitzontals, per a posar-se en 
el fons arenós sobre el costat cec. Després es caracteritza 
soterrant-se un metre per darrere d’on s’ha afonat. Bentònic 
sedentari. Menja cucs que atrapa furgant en l’arena. 
D’hàbits críptics. També és especialista caçant a l’aguait 
peixets. Viu a poca profunditat, d’1 a 20 m. Així, des de fa 
150 anys en què l’enginyer francés Lesseps va dissenyar i va 
construir esta via marítima artificial, que va fer comunicar 
el Mare Nostrum amb la regió Indo-Pacífico, per a posar 
en contacte amb migracions ecosistemes marins a les dos 
parts. Es captura al tremall. De carns blanques servix per a 
fregitel·la o suquet. D’escàs valor comercial.

Captures de gamba roja amb l’art d’arrossegament

PEIXOS                        
Alatxa (Alacha)                                      24 kg       
Seitó (Boquerón)                           118.886
Maira (Mare del lluç)                            67
Escritas (Rayas)                                 673
Totines (Mantes, Batoideos)               18
Besuc (Besugo)                                 807
Boga i Xucla (Boga/Picarel)            1.178
Rallat (Bonito)                                     13
Burros (Gobios)                                   47
Caballa (Verdel)                                 151
Vetes (Cintas)                                    152
Congre (Congrio)                              529
Gall (Pez de San Pedro)                   116
Orá (Dorada)                                   1.341            
Móllera (Faneca)                                929
Gallineta (Cabracho)                          245
Sorells (Jureles, Chicharros)            4.457
Esparrall (Raspallón)                          639               
Palá (Lenguado)                              1.203
Sarg (Sargo)                                      591
Lliri (Anjova)                                       180
Llobarro (Lubina)                              177

Panagal (Bocanegra)                         22
Mabre (Herrera)                                504
Aranya (Vívora, Salvarriego)            320                                         
Pagell (Pagel, Breca)                     5.409
Peluda (Solleta)                                495
Lluç (Pescadilla, Merluza)               2.546
Rap (Rape)                                     1.670
Aspet (Espetón)                                  2
Rom empetxinat (Rodaballo)              11
Jurioles (Rubios)                                 57
Moll (Salmonete)                            4.928
Morralla (Serranos, etc.)                1.782
Sardina                                        11.879
Murena (Morena)                                   3
Mero (Cherna)                                     11
Letxa (Pez limón)                                57
Sorella (Jurel real)                            32
Llises (Mújols)                                 176
Pagre (Pargo)                                40
Biso (Bis, Estornino)                      75
Gatet (Pintarroja)                            13
Roncador (Roncón)                        117
Rata (Miracielo)                            132

Tigre (Lenguado portugués)            12
Corva (Corvallo)                              68
Miseria (Gallo)                               103
Peix de rei (Pejerrey)                      140
Mamona (Brótola de roca)                57
Dèntol (Dentón)                               318
Chopa (Cántara)                              36
Palomida (Palometa blanca)              2
Reig (Corvina)                               1.015       
Morruda (Sargo picudo)                      4
Vidrià (Mojarra)                                 101
Salpa (Salema)                                  25
Tords (Tordos, Lábridos)                    4
Rom (Rèmol, Rombo)                        54
Móllera de fang (B. de fango)               5
Palaí (Acedía)                                    62
                                                      _______
                                                     164.720
       Total    ..................                           
CRUSTACIS  
Cranc de paleta (Cangrejo)                 177
Cranc blau (Cangrejo azul)                    10
Escamarlà (Cigala)                       48        

Llagostí (Langostino)                       394                     
Galera (Estomatoideo)                   2.584
Llagosta (Langosta)                         268
Gambes (Gambas)                          150
Llomàntol (Bogavante)                       30
                                                _____
Total      ...........................       3.660       
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                     120
Sepió punxa (Choquito picudo)         80
Canana (Pota, Volador)                  1.075
Sèpia (Jibia, Choco)                       1.982
Polp roquer (Pulpo roquero)             593
P.  blanc (P. Blanco)                        544
P. mesquer (P. almizclado)               83
Polpa (Pulpo patudo, Pulpón)              2                             
Cargol punxent (Cañailla)                184
Llonguet (Holoturia)                             1
                                                   ________
Total     ..............................     4.664    
TOTAL EXTRACCIÓ…...      173.043



23 de maig de 2020

22

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Activemos Vinaròs
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

10 semanas del 2020
Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

Responsabilitat ciutadana

Per ANDREA RUBIO 

En estos dos meses del 
estado de alarma la 
única certeza que tienen 
los vinarocenses es que 

nada está claro. La falta de liderazgo del gobierno 
local empieza a ser casi tan alarmante como la 
improvisación y la opacidad del gobierno de Pedro 
Sánchez. 
El Partido Popular propuso al inicio del estado 
de alarma una mesa de trabajo para afrontar 
conjuntamente la crisis económica y social que 
tenemos encima. El gobierno de PSPV-PSOE y 
Som Vinaròs tardó semanas en aceptar esa mesa 
y hoy martes, cuando escribimos esta columna de 
opinión, seguimos sin saber nada después de una 
primera reunión hace ya quince días.
En estos meses centenares de vinarocenses 
han perdido su empleo. Muchos trabajadores 
afectados por los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) siguen sin cobrar y 
no lo harán hasta el 10 de junio, cuando habrán 
pasado tres meses desde que cobraron su última 
nómina.
Para Vinaròs, desde el Partido Popular, hemos 
realizado propuestas muy concretas y realizables. 
Medidas que otros ayuntamientos de la provincia 
de Castellón gobernados por el Partido Popular ya 
han aprobado y las tienen en marcha.
Las ayudas directas de 600 euros a autónomos y 
asimilados que vieron cesada su actividad y de 
200 euros para aquellos que no la cesaron, pero 
vieron caer drásticamente sus ingresos, supone 
inyectar liquidez en la economía local. 
Suprimir la tasa municipal de basuras en 2020 
y 2021 ayudará a compensar el tasazo del 13% 
aprobado por los alcaldes socialistas en la tasa de 
reciclaje. Cuando los vinarocenses peor lo están 
pasando lo único que no debe incrementarse 
son los impuestos, y esa es la fórmula preferida 
por la izquierda.
La reducción del IBI en un 10% que hemos 
propuesto también es una ayuda directa a miles de 
familias que verán como disponen de más dinero 
en sus bolsillos para seguir consumiendo en los 
locales, comercios de Vinaròs y así ayudar a generar 
empleo.
Y nuestra propuesta de evitar incrementos de 
la deuda municipal que no vayan a inversiones 
realmente necesarias y productivas es fundamental 
para evitar un caos económico como el que generó 
el PSPV-PSOE de Vinaròs en su última etapa de 
gobierno y donde dejó unas obligaciones de pago 
superiores a los 39 millones de euros.
Seguimos con la mano tendida. El Partido Popular 
de Vinaròs tiene la vocación de trabajar por y 
para los vinarocenses y tenemos la experiencia 
de gobernar en momentos difíciles logrando 
recuperar situaciones extremas. Activemos 
Vinaròs, activemos España.

En el momento de la publicación 
de este escrito, llevaremos 
10 semanas luchando toda 
la sociedad para evitar la 
propagación de los contagios 
por el COVID-19, un virus que 

apareció en nuestras vidas como noticia lejana en 
China, semejante a una gripe, pero con la diferencia 
que era nuevo en nuestra especie. 
Durante todo este tiempo, los socialistas de Vinaròs, 
desde el nivel de responsabilidad que asumimos 
como principal partido de gobierno a nivel municipal, 
hemos ido aplicando todas aquellas medidas 
generadas por el estado de alarma, confinamiento, 
hibernación y ahora desescalada. Pero estas medidas, 
que en la práctica han obligado a paralizar todos 
aquellos procesos que conllevan plazos, no han 
significado la paralización de la administración. Más 
bien han focalizado un trabajo muy, muy intenso 
en diversas áreas. La policía local, el conjunto de la 
brigada municipal y las empresas concesionadas 
encargadas del mantenimiento de limpieza, basura, 
aguas, electricidad, los llamados servicios esenciales. 
Y los servicios sociales, que iniciaron lo que será, a 
buen seguro, una ardua tarea en el futuro cercano, 
descontando el presente, claro.
Pero también otros servicios del Ayuntamiento han 
estado muy activos, la información a la ciudadanía 
que ha ido realizándose por las redes sociales y 
los medios clásicos, acerca tanto de las diferentes 
normativas como de las acciones que el grupo 
municipal socialista ha tomado, junto a nuestros 
socios de Totes som Vinaròs, y de las cuales vamos a 
recordar someramente:
-	 Cierre de los parques infantiles e instalaciones 
municipales al público
-	 Desinfección de calles, mobiliario urbano y edificios 
especialmente en riesgo, como la Residencia San 
Sebastián, paradas de autobuses o la lonja.
-	 Aprobación del primer paquete de medidas fiscales, 
que contemplan la exención de pago de las tasas de 
ocupación de vía publica a las terrazas, mercado 
municipal y paradas del mercadillo del jueves.
-	 Cortes de carreteras y caminos durante las 
diferentes alertas por episodios de lluvias intensas.
-	 Reparación a lo largo de todo este tiempo de los 
destrozos causados por el temporal Gloria a lo largo 
de la costa, en nuestras calas y carreteras, que a día de 
hoy continúan a buen ritmo.
-	 Puesta a disposición de las autoridades sanitarias 
del centro CREIXEM y Hoteles RH.
-	 Ampliación de los términos de pago de los 
impuestos municipales (impuesto de vehículos, IBI, 
tasas de basuras).
-	 Priorización de contratos de obras menores de 
reparación a empresas y autónomos, hasta un total 
de 500.000 euros, así como el pago de ayudas y 
proveedores de 1,4 millones de euros, con el objetivo 
de aumentar la liquidez de los ciudadanos.
-	 Finalización de la restauración de la Capilla de Santa 
Victoria.
-	 Suspensión de la Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro.
-	 Inicio de las obras de la segunda fase del carril 
lúdico-deportivo.
-	 Ampliación provisional de la movilidad peatonal y 
deportiva en diferentes zonas del término.
-	 Inicio de los protocolos de desescalada en las 
diferentes fases, con la reapertura progresiva de las 
instalaciones municipales.
Y algo muy, muy importante: No hemos entrado en 
ningún debate estéril iniciado por algunos “hooligans” 
de otro partido. No era, ni es, prioritario. Ni vale la 
pena.

La responsabilitat ciutadana 
és crucial en la situació actual 
en la que vivim i és necessària 
per poder avançar en les fases 
de la desescalada per la crisi 

del Covid19. Els adjectius com, insolidaris, 
pocs cívics, amb poca responsabilitat, són una 
de les formes que s’ha utilitzat per parlar de 
la gent que no respecta les normes de l’estat 
d’alarma.
Està clar que per poder avançar en les fases de 
la desescalada, cal un sistema sanitari potent 
per donar front a possibles contagis, ha de 
tenir una assistència i detecció primerenca 
adequada, un nombre d’UCIS relativament 
preparat per poder afrontar possibles 
repunts... Però també és necessari que les 
dades epidemiològiques siguen favorables. Cal 
que el nombre de morts continue disminuint 
fins arribar a cero, que el nombre de contagis 
siga cada vegada menor i que evidentment 
els serveis sanitaris tornen a la normalitat. 
Per tot això, és fonamental la conducta dels 
ciutadans, és fonamental sortir al carrer 
amb responsabilitat. En altres comunitats 
autònomes, com per exemple la Comunitat de 
Madrid, a Madrid concretament, s’han vist com 
un grup de ciutadans es manifestaven al carrer 
amb cacerolades, demanant llibertat, sense 
respectar la distància de seguretat, sense 
protecció respiratòria, tots apilats caminant 
pel carrer sense respectar les normes bàsiques 
de l’estat d’alarma. Els mateixos que criticaven 
que el Govern no va actuar en temps i no va 
prendre les mesures necessàries per previndre 
la pandèmia, ara sembla que estan en contra 
del confinament. I què passa amb tot l’esforç 
que ha fet tanta gent per a què ara per culpa 
d’alguns insolidaris tornen a augmentar els 
contagis? Després d’estar més de 60 dies 
tancats a casa, els xiquets sense poder jugar 
al carrer, famílies sense veure’s, no poder 
acomiadar-se dels familiars morts, les escoles 
tancades, etc. És important tindre en primer 
lloc responsabilitat ciutadana. A Vinaròs al 
menys, sí n’hi ha i poc a poc anirem tornant la 
normalitat. 
Des de l’11 de maig el departament de Salut 
de Vinaròs va passar a fase 1. Va ser curiós 
observar a la gent al carrer com poc a poc es 
veia moviment. La gent en caretes, al menys 
gran part, mantenint distàncies de seguretat 
entre els coneguts i amb alegria saludant als 
coneguts. És clar que sempre hi haurà gent 
que no ho complirà i que tindrà conductes 
més imprudents, però la gran majoria de 
Vinarossencs han començat a sortir al carrer 
amb responsabilitat.
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Tinguem coneixement !! 
Por Juan A Blanchadell

El reviure de la nostra ciutat
Per Mirella Extrem

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

En el momento de la 
publicación de este artículo 
hará ya dos semanas que 

en la zona sanitaria de Vinaròs estamos en la 
fase 1 de la desescalada y, en líneas generales, 
el comportamiento cívico de nuestros convecinos 
sigue siendo el que corresponde ante una 
situación tan excepcional y peligrosa como la que 
estamos padeciendo.
El respeto de las duras medidas del 
confinamiento a que hemos estado sometidos 
durante casi dos meses ha conducido a que, en 
las dos comarcas septentrionales de Castellón, 
los índices por los que las autoridades sanitarias 
se basan para ir avanzando en la desescalada, 
fueran los adecuados para haber podido iniciarla 
una semana antes que en el resto de territorios 
valencianos.
Pero, antes que unos buenos índices, lo mejor 
que hemos logrado es la contención de los 
contagios con todo lo que ello conlleva, evitando 
el colapso del hospital, preservando a nuestros 
sanitarios del monstruoso stress que han 
sufrido sus compañeros en otras zonas del país 
pero, sobre todo, conservando muchas vidas, 
especialmente las de nuestros mayores.
Un esfuerzo personal al que hay que añadir la 
tensión e inquietud por la incertidumbre en lo 
económico de muchos de nuestros trabajadores y 
empresarios que ven peligrar su modo de vida 
por las consecuencias negativas que sufrirán los 
sectores económicos más expuestos, pero que 
al final, como ocurre en todas las crisis, también 
afectarán al resto de actividades y al conjunto 
de la ciudadanía.
El reciente muestreo epidemiológico, sin entrar 
en la calidad de los test que ha sido puesta en 
entredicho por algunos expertos, creo que lo 
que sí que ha puesto indiscutiblemente en 
evidencia es la escasísima población inmune 
al virus, lo cual era de esperar al no haber tenido 
los elevados contagiados de otras zonas, ni tanto 
virus pululando por la nuestra.
Dentro de la ventaja, este inconveniente nos 
hace mucho más vulnerables ante cualquier 
rebrote que pudiera acontecer, bien en las 
sucesivas fases de la desescalada o de cara 
al otoño invierno en que parece que aún no 
tendremos una vacuna que nos inmunice de esta 
peste del siglo XXI.
Las libertades logradas con el paso a las siguientes 
fases no deben de llevarnos a pensar que todo lo 
malo ya ha pasado y que ya todo vale. Tendremos 
que convivir con el virus durante muchos meses 
más y al mismo tiempo tendremos que reanudar 
las actividades económicas preservándonos 
con todas las medidas sanitarias ya de sobras 
conocidas.
Por todo lo logrado, por el gran esfuerzo 
realizado, y por las consecuencias económicas 
aún mucho más brutales que supondría un nuevo 
rebrote, es por lo que desde el PVI queremos 
concluir con un llamamiento a nuestra 
ciudadanía para que no bajen la guardia y sigan 
respetando a rajatabla las normas sanitarias tal 
como han venido haciendo hasta ahora. Por lo 
tanto y tal cual decimos por aquí
Tinguem coneixement  !!!

Després de dos 
mesos confinats 
a casa, ara entra 

en joc l’expectació pel canvi de fase. Ho hem 
estat vivint estes últimes setmanes amb àrees, 
com la nostra, que sí han passat i altres que s’han 
incorporat l’última setmana. Però ningú dubta 
que la tornada a la “nova normalitat” ha obert les 
portes a reviure el comerç local. Dos mesos amb 
gran part de negocis tancats i que ara, més que 
mai, necessiten la nostra ajuda per a reprendre el 
vol. Ja no sols parlem de negocis; aquests són la 
cara visible d’una altra vinarossenca o vinarossenc 
que viu del seu treball des de reparant calçat o 
roba, instal·lant-nos unes mosquiteres, vendre 
roba, papereria, dolços, productes envasats, 
merceria, roba de la llar o fins i tot portar-nos a 
casa els plats més gustosos del seu local.  
Està clar que podem ajudar-los encomanant-los 
articles o comprant allò que necessitem dins les 
nostres possibilitats (perquè a tots ens ha afectat 
a la butxaca la situació viscuda). Però, si tenies 
plantejat fer algun canvi o reforma a casa o edifici 
(que les empreses de reformes i instal·ladors 
també necessiten el teu suport), s’han publicat 
les ajudes del Pla RENHATA i altres pel que fa a 
accessibilitat de la llar, rehabilitació d’edificis o per 
a elaborar l’informe d’avaluació d’edificis. 
Vinaròs també reviu amb les terrasses al carrer, 
els xiquets passejant... I la cultura continua a mig 
gas; la biblioteca municipal l’han continuat 
deixant tancada (tenim permís per a poder anar a 
demanar en préstec i retornar llibres com a mínim, 
però més d’una setmana després continuem 
sense poder-ho fer) i continuem sense tindre cap 
museu a la ciutat. Els mitjans de comunicació 
s’han fet ressò de la reobertura de tants museus 
al territori valencià el dilluns 18 (coincidint amb el 
Dia Internacional dels Museus) però la història 
i tradicions culturals dels vinarossencs continuen 
sense tindre un espai propi on custodiar-se i 
divulgar-se. 
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Manuel Villalta-Esquerra Unida

PROPUESTAS Y PROYECTOS

Antonio Nájar

1 DE MAYO DIA DEL TRABAJO – Héroes y villanos

Cuando se acercan las elecciones municipales, 
cada partido político que se presenta a las mismas 
propone a la ciudadanía su programa electoral sus 
propuestas y proyectos. Pasadas las elecciones si 
algún partido que en su momento presentó sus 
propuestas y proyectos consigue una parcela de 
poder, incluido la alcaldía o incluso la mayoría 
absoluta, pues pasan los 4 años de la legislatura y 
sus propuestas y proyectos se quedan en nada, en 
el olvido.
En Izquierda Unida recordaremos que no hace 
muchos años el Partido Popular gobernaba en el 
Ayuntamiento de Vinaròs con mayoría absoluta. 
Y gobernaba en mayoría cuando en Vinarós 
la ciudadanía vinarossenca estaba pasando 
por momentos difíciles tanto laboral, social y 
económicamente.
Pues bueno, pasaron los 4 años de legislatura 
y pudimos comprobar la nefasta gestión del 
Partido Popular en los 4 años de legislatura y en la 
lamentable situación que dejaron el Ayuntamiento. 
Motivo por el cual en las siguientes elecciones 
perdieron más de 2.000 votos y 3 concejales.
Pasado el tiempo, y en la actualidad con el Partido 

Popular en la oposición y aprovechando la mala 
situación por la que estamos pasando por el 
coronavirus, manifiestan que están dispuestos a 
arrimar el hombro.
En Izquierda Unida entendemos que si cuando 
pudieron no lo hicieron, ahora en la oposición y 
aun más viendo la táctica que están utilizando 
en todo el Estado español quien se puede fiar 
del apoyo del hombro del Partido Popular. Claro 
estando en la oposición es muy fácil prometer y 
hacer propuestas, como la responsabilidad no es 
de ellos, pues por prometer que no quede.
Más o menos por lo que hemos podido comprobar 
en la misma línea van Totes i Tots Som Vinaròs. Con 
las ideas que desde hace tiempo están rondando 
por el Ayuntamiento.
Para Izquierda Unida les parecen muy bien esas 
ideas que desde hace tiempo esta rondando por 
el Ayuntamiento. Pero queremos recordar que no 
hace mucho tiempo con 5 concejales y la alcaldía 
en manos de Totes i tots Som Vinarós, también 
habían muchas ideas que se propusieron a la 
ciudadanía vinarossenca y pasados los 4 años de 
legislatura aun siguen rondando por fuera y dentro 

del Ayuntamiento.
Bueno por lo menos parece ser 
que se han enterado que no hay 
nada definitivo, que si que hay que 
actuar en beneficio de todos, que 
hay que tomar medidas drásticas y 
que todas las medidas que mencionan van en esa 
dirección. Y el pueblo lo entiende y lo asume.
En Izquierda Unida esperaremos a que alguna de 
las medidas expuestas que están rondando por el 
Ayuntamiento se pongan en funcionamiento, y si 
se pone alguna en funcionamiento ya hablaremos 
si el pueblo lo entiende y lo asume. 
En Izquierda Unida queremos recordar que Totes 
i Tots Som Vinaròs, forman parte del equipo de 
gobierno con 3 concejales y que las propuestas y 
proyectos que rondan por el Ayuntamiento, como 
mínimo se deberían de dialogar y consensuar.

En este artículo queremos manifestar desde 
Izquierda Unida de Vinaròs nuestro más sentido 
pésame a la familia del camarada Julio Anguita, 
fallecido el sábado 14-5-2020
                                           DESCANSA EN PAZ CAMARADA

En este tiempo donde abundan los “Héroes” nos 
hemos olvidado de los trabajadores de las agencias 
laborales, trabajadores que están supliendo con 
trabajo, horas extras, incluso fuera del horario 
laboral en casa y que no recibirán ningún 
reconocimiento, ni plus de productividad por ese 
esfuerzo. La descoordinación e improvisación de 
un gobierno con decretos cambiantes muchos 
de ellos informando a última hora del domingo 
que les hace estar pendientes del BOE. Los ERTES, 
que tendrían que ser una herramienta para los 
trabajadores y empresarios, para los primeros 
significa estar pendientes de una aprobación 
tan burocratizada que tiene colapsada la 
administración y alarga de mala manera su cobro 
en un tiempo corto y necesario, ya que necesitan el 
dinero para comer (que pregunten a esas gestarías 
los trabajadores que acuden, algunos al borde 
de las lagrimas, para reclamar por llevar desde 
el comienzo del confinamiento sin cobrar). Para 
los segundos, después de la foto de sindicatos, 
empresarios y Pedro y Pablo, para desvincular los 
ERTES del estado de alarma, cosa que anteriormente 

afirmaban que no podían hacer, a representado 
tener que asumir el pago a la Seguridad Social de 
todos sus trabajadores aun estando en ERTE, en 
el caso de abrir con parte de la plantilla, tienen 
que pagar igualmente a todos, incluidos los que 
siguen en ERTE la Seguridad Social (pregunten en 
cualquier gestaría a la que han obligado a rehacer 
contratos y ERTES nuevos después de la foto). Al 
llamamiento de la comunidad de Madrid entre 
otras, acudieron Sanitarios de toda España en 
ayuda de una Sanidad falta de personal y recursos, 
un mes después y por la puerta falsa, parte de esos 
sanitarios que sean jugado la vida por trabajar 
como tantos otros en situaciones precarias, están 
siendo despedidos cuando su contrato era por 
tres meses. Como todo contrato hecho en este 
caso por personas con pocos escrúpulos, hay letra 
pequeña en la que venia a decir más o menos que 
cuando estuviera estabilizado el problema podían 
ser despedidos. Están siendo despedidos y para 
más INRI, sin ningún tipo de PCR o prueba para 
ver si han sido contagiados. No es un bulo. En el 
otro extremo esta la vergüenza de los que siendo 

sanitarios han pasado a ser también Liberados 
Sindicales. A la llamada del ministerio ante la falta 
de sanitarios en este momento de necesidad, 
en el que se han reincorporado hasta médicos 
y sanitarios jubilados de setenta años, ante esa 
llamada en la Comunidad de Andalucía de 710 
liberados se han reincorporado 23 voluntarios, 
en Madrid de 444 liberados se han reincorporado 
147, en la región de Murcia de 167 liberados se 
han reincorporado 4. En Castilla la Mancha se han 
negado a reincorporarse en un principio del que 
después no hay datos. – Fuentes: El País, el Mundo 
y el Confidencial. No es un bulo, es una vergüenza 
que estos señores digan ser representantes de 
ningún tipo de trabajadores y que seguramente 
en este 1 de Mayo serian los que encabezarían 
las manifestaciones pidiendo derechos sociales, 
hay que dar ejemplo y cumplir primero con las 
obligaciones, por lo menos las morales. Por suerte 
son muchos más en los Sindicatos los que creen 
en la lucha obrera, que los que quieren vivir bien 
a costa de ella. 

OPINIÓ 
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El mercat municipal de Vinaròs amplia el 
seu horari des d’aquesta mateixa setmana. 
Després d’estar obert diverses setmanes 
només als matins en horari de 8 a 14 hores, 
ara obrirà a més els dijous i divendres 
a la tarda en horari de 17.30 a 20 hores. 
Per als clients que el visiten i realitzen allí les 
seves compres, és obligatori portar mascareta. 
D’altra banda, el mercat ha obert el servei 
de gastromercat, amb unes recomanacions 
bàsiques en matèria de seguretat sanitària. 
Es tracta d’un servei de bar que s’ha instal·lat 
en la placeta exterior del mercat amb diverses 
taules i cadires per a prendre alguna cosa amb 
total tranquil·litat.

El mercat municipal amplia horari i obre el gastromercat 

Andrus 
Quan de xiquet anava alguna vegada de polissó en 
la barca de bou de mon pare, en les navegacions 
fins al calador, m’agradava posar a proa recolzat en 
l’orla mirant cap avall al mar, perquè solia haver-
hi alguns galfins nadant per davant a la mateixa 
velocitat, bé surfetjant amb la xicoteta onada 
que desprenia l’embarcació al solcar les aigües, 
o jugant al pilleta pilla amb la robusta roda, que 
pareixia que els anava a abordar, però mai arribava 
a col·lidir, ja que els dofins sempre tenen guardada 
una marxa mes per a anar súper veloçes per si és 
necessari. A vegades els cetacis adults portaven 
algun jovenet per a ensenyar-li a la pràctica com 
fer mini surf cavalcant les onades i a no deixar-se 
agafar per la grossa fusta. Arribaves fins a sentir 
les seues exhalacions quan emergien per a agafar 
aire. El curiós era que el seu dors amb l’aleta tallava 
netament el mar sense deixar esteles ni esguitades. 
Tot això era un bonic espectacle espontani que 
transcorria sense arribar a avorrir. Arribats al lloc de 
pesca, es calaba l’art per a seguir arrossegant-ho, 
però evidentment més lents. Llavors els pescadors 
desitjaven veure per la popa a dofins i així pescar 
molt més lluç. Açò era degut al fet que eixos 
cetacis, els molt astuts, se submergien fins al llit 
marí per a menjar els polpets que les trenes del 
plom de l’art en moviment anaven desenterrant 
i tirant-los cap arrere. Així, en les immersions, els 
lluços que es trobaven entre aigües per davant, 
al veure estos mamífers dirigir-se des de dalt cap 
a on estaven ells, fugien espantads per al mateix 
llit marí, per la qual cosa llavors eren atrapads 
pel bou. D’esta manera, en este esporàdic canvi 
ixen prou beneficiats els pescadors, ja que per un 
peatge d’uns quants cefalòpodes obtenen unes 
quantes caixes de lluços. I relacionat amb este 
procés, segons va narrar el pescador ja difunt, 

Francisco Sanz, conegut com el tio Sisco Lo Blanco, 
que pescant amb el seu bou ‘Nieves Sanz’ igual que 
en altres vegades els van visitar els dofins per la 
popa. Després quan chorraben, just al costat de la 
barca una bandada d’estos animals va començar a 
donar sonors crits sense anar-se’n. A la tripulació li 
va estranyar i van suposar que conjecturaven algun 
canvi de temps, però el curiós era que l’embarcació 
estava parada en l’arreplega de l’art i els dofins 
continuaven romanent allí en superfície. No va 
tardar a desvelar-se el misteri, perquè a l’hissar 
a bord la corona la cridòria va anar en augment, 
i inclús miraven descaradament en direcció a la 
barca amb la boca oberta. I al buidar el cop sobre 
coberta va aparéixer junt amb tot el peix un xicotet 
dofí mort. Pel que s’ha vist, el xicotiu estava imitant 
els seus pares en l’arreplega de polps en les bandes 
de l’art, i es va endinsar massa en la gola del bou, 
sense poder eixir per la tracció cap avant en que 
va l’art, per a perir ofegat al cap d’una estona. Als 
tripulants se’ls va partir el cor, però que podien fer. 
Després els va saber greu tirar el cadàver al mar per 
a tornar-se’l a la seua angoixada família, de manera 
que van deixar plorant a la patida bandada de 
dofins i van tornar a port amb el cos immòbil del 
diminut dofí. Posteriorment ho van reconéixer uns 
biòlegs que havia destinats a Vinaròs i van prendre 
la decisió de dissecar-ho. També comentem que en 
la pesca de cércol, els dofins trenquen les xarxes i es 
mengen el peix. Llavors els pescadors al principi els 
espantaven tirant-los pedrots, però quan els dofins 
es van donar compte que només eren pedres 

innòcues jugaven amb elles com si de marabalistes 
es tractara. Després els pescadors van optar per 
tirar-los carbur, que reaccionava amb l’aigua 
fent parets verticals de bambolles. Les primeres 
vegades es van espantar, però quan van corroborar 
que només produïen una estona de bambollejos 
inofensius, traspassaven la dita zona i accedien 
igual al botí foradant la xarxa. Però, en alguna 
ocasió en el seu voraç frenesí menjant peixos, no es 
donaven compte que l’art acaba en una part amb 
xarxa de malla mes cega i robusta dita matadó, que 
és on queda el peix i els pescadors ho alcen al final 
de les profunditats cap amunt, al costat del barco 
per a salabretjar el peix, i ací en esta atapeïda xarxa 
els dofins es poden veure acorralats i elevats fins 
aigües més superficials, en especial els adolescents 
novells, podent passar de caçadors a caçats, perquè 
amb tant peix apinyat un xicotet dofí no pot trencar 
la xarxa i s’asfíxia, llevat que el pescador el puga 
ajudar a eixir del cop per a no ser víctima de la 
seua inexperiència, etc. La veritat és que a vegades 
intercanviem amb els animals unes col·laboracions 
o simbiosi d’una manera natural, para a la fi eixir 
ambdós beneficiats, però en certes ocasions 
alguna part pot eixir perjudicada, com és el cas 
per a l’home quan els dofins majors trenquen les 
xarxes. I al contrari, en que és sacrificat un passerell 
dofí com a tribut en este nou viure quotidià, en que 
ambdós competidors s’associen per a l’obtenció de 
fruits de la Naturalesa, però curiosament el que 
està vivint en el seu mig, va ser qui va pagar amb la 
seua vida un alt preu per l’aprenentatge.

Històries de la nostra mar
El preu de l’aprenentatge
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SOCIETAT

Durant aquest confinament, la Penya 
Barcelonista Addictes al Barça de Vinaròs, va 
posar en marxa una campanya de donacions/
aportacions, 
de forma altruista, entre els seus socis i 
simpatitzants per la adquisició d’aliments de 
primera necessitat, en motiu del COVID-19
Finalment, l’aportació econòmica total a 
aquesta Campanya dels nostres socis és de 
1.600€. 
Amb aquests diners, es procedirà a la 
compra d’aliments de primera necessitat , 
els quals aniran destinats a les persones més 

necessitades de la nostra ciutat. 
L’entrega d’aquets aliments és canalitzarà a 
través de Càritas i Creu Roja Vinaròs.
Estem molt orgullosos dels nostres socis 
per la forma en què han recolzat aquesta 
proposta tant humana en aquests temps 
complicats. 
Això ens fa més grans com a entitat i és 
motiu per a sentir-nos satisfets!
Gràcies a tots!
Fem penya! Fem pinya!
Seny, Pit i Collons!
Visca Addictes Barça Vinaròs!!!

RESUM CLIMATOLÒGIC ABRIL 2020 A VINARÒS 

           
Temperatura  Pluja  Vent 

  ºC Dia Hora 
 

  l/m2 Dia Hora 
 

  Km/
h 

Dia Hora Direcc. 
dominant 

Mitjana 15,4 -- --  Dia més plujòs 82,3 1 --  Mitjana 1,5 -- -- SSE 
Mínima 7,1 4 06:45 

 
Màx. 

Intensitat 
25,1 21 18,45 

 
Màxima 37 30 14:15 SSO 

Màxima 24,9 30 12:15  Total Mes 184,9 -- --       
½ Día + 
calorós 

18,9 30  
 

    
      

½ Día + fred 12,5 4             

 
 
Aquest Abril la Temperatura ha sigut 0,1ºC més que al Abril de 2019, sent el dia més calorós el 30, 
amb una temperatura de 24,9 °C (1,9 °C més que el dia més calorós de Abril de 2019). 
 
Així mateix, aquest mes ha sigut pluviomètricament excepcional. La precipitació acumulada ha sigut 
184,9 l/m². El mateix mes de l'any anterior únicament va haver una precipitació acumulada de 15 l/ 
m² en total. 
  
 

                                                                   13/05/2020,  09:00h

Addictes Barça Vinaròs: campanya de donacions
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Tauler Municipal

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 14 
d’abril de 2020, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació 
del SERVEI DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA EN LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
(EXP.GRALS. 2/20 GEST. 496/20). 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, 
Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació 
electrònicament: el 27 de maig de 2020.

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

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 4 de maig 
de 2020, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació del SERVEI 
DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ EN EL MUNICIPI 
DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 1/20 GEST. 490/20). 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la 
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el 
27 de maig de 2020.

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

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 17 
d’abril de 2020, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació 
del SERVEI DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE L’EMISSARI SUBMARÍ 
D’AIGÜES RESIDUALS URBANES UBICAT EN LES AIGÜES QUE 
BANYEN EL TERME MUNICIPAL DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 6/20 
GEST. 508/20). 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, 
Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació electrònicament: 
el 27 de maig de 2020.

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

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 8 de 
maig de 2020, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació del 
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PER A LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (EXP.
GRALS. 11/19 GEST. 1646/19). 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la 
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el 
27 de maig de 2020.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

per Tu per Mi
Llavem-nos les mans

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

per Tu per Mi
Evitem tocar-nos els ulls, 

el nas i la boca

per Tu per Mi
Evitem el contacte

per Tu per Mi
No rebam visites  

si no són necessàries

xTi xMí
Evitem visitar a persones 

dels grups de risc

per Tu per Mi
Cobrim-nos la boca i el nas 

amb el colze en tossir o 
esternudar

per Tu per Mi
Quedem-nos a casa

#EstemAmbTu 
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agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 77 06
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

23 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

24 maig TORREGROSA Av. Llibertat, 9

25 maig PITARCH c. del Pilar, 120

26 maig VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

27 maig VALLS Zona turística nord, 11

28 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

29 maig GUIMERÀ Pl. Parroquial, 11

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:14:09

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

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

TRENS VINARÒS- BARCELONA               TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:11:48

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

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



¡Atrévete a probarla!
Tel.: 964 45 57 22              c/Socorro, 1 VINARÒS

¡Atrévete a probarla!


