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Vinaròs, a la Fase 2 
de la desescalada

A partir de dilluns 1 de juny

‘Vinaròs Arena’

Platges i cales ‘Bertomeu’, d’aniversari
Continua l’intens treball al litoral El ficus compleix 10 anys com a vinarossenc

L’Ajuntament es planteja transformar temporalment la plaça de bous en espai polifuncional

La Generalitat ja ho ha solicitat al Ministeri per a tota la Comunitat
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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

L’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, en un escrit a El 
Periódico Mediterráneo, ha assegurat que l’Ajuntament 
está realitzant les consultes tècniques i econòmiques 
pertinents per transformar temporalment la plaça de 
bous en un espai poli funcional. “Des de l’Ajuntament, 
estem estudiant els possibles escenaris, variables 
i requisits tècnics i econòmics per poder instal·lar 
un escenari homologat desmuntable, així com una 
estructura desmuntable en forma d’envelat que puga 
cobrir part del mateix escenari”, diu en aquest article.
Es tracta, segons assenyala de paliar la carència que 
Vinaròs arrossega des de fa molts anys, quant a una 
infraestructura poli funcional que done cabuda a totes 
aquelles accions/propostes festives, turístiques, culturals 
o fins i tot socials.
“És per això que, des de l’Ajuntament, estem treballant 
en esta mesura, que pensem que ens podrà ajudar a 
pal·liar en part, aquesta falta d’infraestructures durant 

pràcticament sis mesos de l’any”, indica.
El primer regidor recorda que l’espectacle Santos 
Emplaçat, realitzat al setembre de l’any 2018 a tres 
bandes entre la Societat Musical La Alianza, la Fundació 
Caixa Vinaròs i el regidor de cultura d’aleshores, “són 
el punt de partida perfecte per saber que hem de ser 
capaços de portar a terme un projecte a més llarg termini 
amb les evidents readaptacions quant a l’aforament i 
criteris tècnics”.
I conclou que “fins al moment, el que tenim són 
aproximacions per tal de veure la viabilitat d’aquesta 
aposta per poder contar a Vinaròs amb aquesta 
infraestructura. No hem de cantar victòria. Però igual que 
el paradigma de la nova mobilitat ja es comença a albirar 
per alguns dels nostres carrers i avingudes, el paradigma 
de la nova vida festiva, turística, cultural i social, també ha 
d’albirar les seues alternatives”.

‘Vinaròs Arena’
L’equip de govern proposa transformar temporalment 

la plaça de bous en espai polifuncional
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ACTUALITAT

Després de l’aturada obligada per la crisi sanitària 
el Servei Provincial de Costes ha représ les feines de 
reparació del litoral que tenia programades. En les 
darreres setmanes ha treballat a la zona de Saldonar 
per a reparar els murets perimetrals, a més també 
de començar les feines de recuperació del pas de 
vianants a la zona de la Capelleta. 
Pel que fa a les feines de l’Ajuntament, la regidora 
d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha explicat que per 
part de la Brigada Municipal també s’estan realitzant 
feines de recuperació del mur perimetral a la platja 
del Cossis. 
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 

Marc Albella, ha destacat que “tots aquests treballs 
són fonamentals per a recuperar tot el litoral, en 
especial totes les destrosses que va ocasionar la 
borrasca Glòria i oferir així una costa òptima, tant per 
als veïns com per als visitants”.  
Actuació a les platges urbanes
L’empresa encarregada del manteniment de les 
platges també realitza tasques de millora amb 
l’envernissat i adequació del mobiliari urbà que hi ha 
al passeig marítim. Unes feines que s’afegeixen a la 
retirada de les pedres a la zona sud de la platja del 
Fortí, que van començar per part de l’Ajuntament, i a 
la instal·lació de les casetes de salvament.

El Servei de Costes i l’Ajuntament avancen en les tasques 
d’adequació del litoral de la Costa Nord
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ACTUALITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia

L’Ajuntament prepara les platges de la localitat per 
a la seua apertura al bany. En els darrers dies s’han 
instal·lat les casetes de primers auxilis a les platges 
del Fortí i Fora del Forat, que inclouen també 
l’espai d’atenció per a les persones amb mobilitat 
reduïda i les cadires amfíbies. La regidora d’Obres i 
Serveis, Carmen Morellà, ha explicat que “aquestes 
feines s’afegeixen a les tasques d’adequació que 
s’estan executant a tot el litoral per garantir unes 
platges i cales en òptimes condicions”. D’altra 
banda, ha indicat que també s’ha fet la instal·lació 
de la passarel·la de fusta que comunica la caseta 
de primers auxilis de la platja del Fortí amb la zona 
d’ombra. D’aquestes forma, les persones amb 

mobilitat reduïda poden esperar, amb molta més 
comoditat, el seu torn per entrar a l’aigua amb la 
cadira amfíbia. Per la seua banda, el regidor de 
Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, 
ha assenyalat que “des de l’Ajuntament es treballa 
per garantir unes platges i cales en òptimes 
condicions, a l’espera que el Govern Central indique 
les normes que s’hauran d’aplicar durant aquest 
estiu amb motiu de la Covid-19”. Segons afegia “un 
cop tinguem coneixement de les normes farem 
tot el possible per adaptar-nos el més ràpid que 
puguem per garantir la seguretat dels banyistes 
que durant aquest estiu gaudiran de la nostra 
costa”. Reparació del litoral L’Ajuntament continua 

avançant en les feines de recuperació de la costa. 
La setmana passada es van afegir, a les tasques 
que es van iniciar al mes d’abril, la reposició de les 
escales d’accés de la Cala Llanetes, la reparació de 
la rampa d’accés a la platja del Clot i la protecció 
de l’escullera de la Costa Sud. En els propers dies 
també es farà la reposició de les escales d’accés 
al Triador, la retirada de pedres a la zona sud de 
la platja del Fortí i la redistribució de l’arena de 
la platja de Fora del Forat. Cal destacar que totes 
aquestes obres es fan a través de la contractació 
d’empreses de la localitat i la comarca per afavorir 
la reactivació econòmica.

L’Ajuntament adequa les platges per a la nova temporada de bany
Ja s’han instal·lat les casetes dels socorristes al Fortí i Fora del Forat, a més de continuar amb les feines 

de reparació del litoral que es van iniciar el passat mes d’abril
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ACTUALITAT

Vinaròs segueix amb la seva posada a punt de les 
seves cales i platges per a tenir-ho tot a punt per a 
quan puguin ser accessibles al bany. Dijous 21 de 
maig a la tarde es van iniciar els treballs de neteja 
de la part de l’extrem sud de la platja del Fortí, amb 
una màquina especial per a extreure les pedres de 
la sorra que s’havien acumulat després del temporal 
Glòria. Per això, des del dijous a la tarda la zona 
va quedar fitada i barrada per a impedir l’entrada 
d’usuaris fins que no concloguera l’actuació.
L’objectiu és garantir que els banyistes puguen 
entrar i sortir de l’aigua de forma còmoda, 

especialment els xiquets i les persones amb 
mobilitat reduïda, a més també de poder estira-se 
a l’arena amb més comoditat. La regidora d’Obres i 
Serveis, Carmen Morellà, ha explicat que “aquestes 
tasques formen part dels treballs d’adequació del 
litoral que s’estan duent a terme per garantir unes 
platges en perfectes condicions”. En aquest sentit, 
assenyalava que ja s’han instal·lat les casetes de 
salvament a les platges del Fortí i Fora del Forat, 
a més de continuar les tasques de reparació en 
diferents punts del litoral. Per la seua banda, el 
regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 

Marc Albella, ha recordat que “la ciutat disposa 
de 12 quilòmetres de costa i 25 punts de bany 
entre cales paradisíaques i platges urbanes, fet 
que converteixen Vinaròs en una ciutat ideal per 
a gaudir de l’estiu”. Cal destacar que la majoria les 
feines d’adequació del litoral que s’executen des 
de l’Ajuntament es fan a través de la contractació 
d’empreses de Vinaròs i la comarca per afavorir la 
reactivació econòmica. En aquest sentit, afegia que 
es tracta d’una de les mesures adoptades des del 
Consistori per fer front als efectes del coronavirus, 
amb una partida total de 500.000€.

Estos son los datos que se desprenden del estudio 
del precio de la vivienda en Vinaròs realizada por 
Precioviviendas, con las valoraciones de las 16.712 
viviendas que forman el parque residencial del 
municipio, que actualmente alcanza un valor 
de mercado de 2.011 millones de euros y cuyos 
precios la empresa ofrece de forma gratuita en su 
Buscador de Precio, renovado el pasado mes de 
octubre con la puesta en funcionamiento de un 
nuevo buscador por mapa que permite conocer 
el precio de cualquier vivienda navegando por el 
mapa del municipio.
Además, a través del Mapa de Calor Interactivo se 
puede consultar el valor medio de la vivienda en el 
municipio edificio a edificio. Gracias a este detallado 
análisis podemos saber que la vivienda media en 
Vinaròs mide 95 m2, tiene una antigüedad media 
de 29 años y vale 120.836 €.
Evolución del precio de las viviendas de Vinaròs 
en 2019.-

 Total Viviendas: 16.712. Valor Medio: 1.267 €/m2. 
Variación Media: -0,53 %.
 
Precioviviendas utiliza la tecnología big data para 
poner al alcance de todos, de forma instantánea y 
gratis, el precio de todas las viviendas existentes, 
no sólo de aquellas que se encuentran en alquiler 
o en venta, a partir de la valoración masiva (AVM) 
de las viviendas catastradas en los municipios de 
más de 2.000 habitantes. Gracias al empleo de la 
analítica avanzada de datos, la plataforma permite 
consultar de manera inmediata el valor razonable 
de más de 20 millones de viviendas de toda España 
y previa petición del usuario el de las viviendas 
del resto de municipios. Sólo aquellas viviendas 
consideradas como muy singulares han quedado 
fuera del estudio.
Desde enero de 2014 el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa I de la Facultad 
de Matemática de la Universidad Complutense de 

Madrid acredita la fiabilidad del sistema de cálculo 
utilizado por Preciovivendas, Tasavalúa. (Consulta 
el certificado)
El estudio se ha realizado a partir del cálculo 
del valor de las viviendas libres, plurifamiliares, 
nuevas y usadas, en función de sus características 
catastrales, que componen el parque inmobiliario 
residencial de los ámbitos geográficos analizados.
Precioviviendas calcula el valor objetivo de cada 
vivienda de acuerdo a sus características catastrales 
a partir de formulaciones matemático-estadísticas 
desarrolladas en colaboración con expertos 
en estas materias y aplicando el método de 
comparación, según se determina al igual que para 
las valoraciones hipotecarias. Todas las valoraciones 
se efectúan en el mismo momento temporal lo que 
permite verificar comparaciones tanto individuales 
como zonales de valores sin que factores externos 
afecten a los mismos.

El precio medio de la vivienda en Vinaròs acabó el año pasado 
en los 1.267 €/m2, según Precioviviendas

A lo largo del 2019 el precio de la vivienda en Vinaròs experimentó una corrección del -0,53 % de forma 
que el precio medio en el municipio se ha situado en los 1.267 €/m2

Retirada de les pedres acumulades pel temporal a la platja del Fortí 
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DIJOUS 21 DE MAIG

La Policia Local de Vinaròs ha iniciado el reparto de varios detalles a los niños 
y niñas de la localidad que participaron en la campaña “Yo vencí al Covid-19”. 
Y es que los más pequeños están siendo verdaderos héroes en estos días de 
estado de alarma. 
La Policía Local de Vinaròs recibió más de 400 peticiones de videos 
personalizados por parte de niños y niñas dentro de esta campaña “ que el 
cuerpo de agentes locales puso en marcha hace unas semanas para animar a 
los más pequeños durante el confinamiento.  También han recibido muchos 
dibujos en apoyo a los agentes y a los sanitarios por parte de estos niños y 
niñas que han publicado en la cuenta de twitter de la policía local. 
Los agentes policiales se están trasladando estos días hasta el domicilio de 
los pequeños para obsequiarlos con un exclusivo pin de la Policía Local y 
un diploma que les permitirá formar parte del grupo “Yo vencí al COVID-19”.

La Policía Local recompensa a los pequeños de casa
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DIVENDRES 22 DE MAIG

El centro comercial Portal Mediterráneo ha puesto en marcha una serie 
medidas relacionadas con la movilidad para garantizar la máxima seguridad 
a sus clientes mientras dure la pandemia de Covid-19. Una de las medidas 
pioneras es la anulación de plazas de parquing con el objetivo de que los 
usuarios puedan mantener los dos metros de seguridad también entre 
vehículos y garantizar de este modo la distancia interpersonal también 
fuera de las tiendas. Es por ello que ayer se dispusieron conos para señalizar 
aquellas plazas donde no se permite estacionar. 
Portal del Mediterráneo ha tomado también otras importantes medidas, 
como la contratación de seguridad en las zonas comunes para controlar el 
aforo y evitar las posibles aglomeraciones de personas o la implementación 
de cartelería y señalética específica como medida preventiva e informativa 
dirigida al cliente. Además, en las instalaciones comunitarias se han 
instalado torres de higiene para el público y en las instalaciones internas y 
privadas, como las oficinas o el acceso a las cubiertas, se han aplicado todas 
las medidas higiénicas necesarias.
También se ha procedido a la ampliación del servicio de limpieza y 
desinfección de la zona de parquing para clientes y las papeleras instaladas 
en todo el entorno. 

El Consell ha aprobado la contratación de 
urgencia de material de protección para 
centros educativos, órganos judiciales y sector 
del taxi de la Comunitat Valenciana. 
La vicepresidenta y portavoz del Consell, 
Mónica Oltra, ha explicado que, entre otros 
asuntos, se ha aprobado la tramitación de 
urgencia para la contratación, por un importe 
cercano a los 950.000 euros, del suministro 
de mamparas de protección, mascarillas y gel 
higienizante para garantizar la prevención en 
el ámbito educativo, judicial y del transporte. 
De este modo, la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte ha contratado el 
suministro, por 636.000 euros, de 140.000 
mascarillas reutilizables y de 87.000 litros 
de jabón higienizante “destinados a los 
centros docentes y sedes administrativas 
competencia de la conselleria”. 
Por su parte, la Conselleria de Justicia, Interior 

y Administración Pública ha adquirido, por 
un importe cercano a los 100.000 euros, 
dosificadores de hidrogel, pantallas protectoras 
y otros elementos de prevención, como 
papeleras basculantes o aparatos secamanos. 
Asimismo, la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad ha comprado 4.700 
mamparas separadoras de protección para el 
sector del taxi de la Comunitat Valenciana, por 
un importe de 120.000 euros. 
Garantizar la educación a distancia 
Entre otras medidas, el Consell también ha 
aprobado la contratación de urgencia, por 
parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, de 1.000 rúteres con conectividad 
para las universidades públicas valencianas, 
“para garantizar que el alumnado universitario 
pueda hacer sus tareas sin interrupción 
durante el estado de alarma”, ha señalado la 
vicepresidenta. 

El centro comercial Portal Mediterráneo garantiza dos metros 
de seguridad también entre vehículos

El Consell aprueba la contratación de urgencia de material de 
protección para centros educativos, órganos judiciales y sector del taxi
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DISSABTE 23 DE MAIG

Els ciutadans de la provincia han pogut 
aprofitar ja per visitar la seua segona residencia.
És el cas de Lolin i Emilio, vinarossencs que 
tenen la seva segona vivenda a la localitat 
de Vallibona. Lolín explica que “ha estat 
un gust tornar al poble després de tant de 
temps tancats, ens ha fet especial il·lusió”. 
A Vallibona han pogut passejar i saludar a 
molts coneguts d’aquest petit poble interior, 
on ha plogut molt en l’últim mes, i encara 

que assegura que l’habitatge estava en 
bon estat i no necessitarà un manteniment 
especial, l’olor d’humitat era notori i han hagut 
de ventilar-la més que en altres ocasions.  
Tots dos s’han trobat amb Jose i la seva família, 
que procedents de Castelló també han acudit 
a veure en quin estat estava el seu segon 
habitatge de Vallibona. Jose explica que 
tenien moltes ganes de tornar al poble i que 
pràcticament tots els veïns que s’han trobat 

portaven màscara i guardaben la distància de 
seguretat. “Encara que com és normal quan 
véns de fora en aquesta situació poden mirar-
te amb una mica de recel, han vist que anàvem 
tots també protegits i el comportament ha 
estat molt cordial”, explica. Quant a la casa, 
també ha destacat que les intenses pluges 
prèvies a aquest bon temps han propiciat que 
la humitat es concentrés a l’interior de la casa i 
que airejar-la bé ha estat necessari.

La Regidoria de Desenvolupament Local ha realitzat una 
nova producció audiovisual per tal de conscienciar sobre 
la importància de les decisions individuals de compra per 
a mantindre el teixit comercial actiu. Des de l’Agència de 
Desenvolupament Local de Vinaròs s’ha preparat un segon 
vídeo de conscienciació amb la intenció de sensibilitzar sobre 
la importància de les decisions de compra en el manteniment 
d’un teixit comercial viu i aconseguir que Vinaròs siga una 
ciutat alegre i dinàmica. La regidora de Desenvolupament 
Local, Anna Fibla, ha destacat que «amb aquesta nova 
iniciativa pretenem conscienciar sobre la importància de 
comprar en el comerç local. Si compres en el comerç local fas 
de Vinaròs una ciutat dinàmica, alegre, mediterrània, perquè... 

el comerç és vida». També ha destacat la importància que el 
sector comercial té per a la nostra ciutat «el comerç dona llum 
als nostres carrers, però també genera riquesa i dona treball 
als nostres veïns i veïnes, als nostres familiars i amics». En 
aquest sentit, ha remarcat que es tracta d’un sector econòmic 
molt important per al municipi i que se li ha de donar el 
màxim suport possible, tant des de l’Ajuntament com per part 
de la ciutadania comprant als establiments locals ara i un cop 
acabe la crisi sanitària, perquè volem que Vinaròs continue 
sent LA TEUA CIUTAT DE COMPRES.
El vídeo es pot veure i compartir a través de les xarxes socials i 
mitjans de comunicació.
Enllaç al vídeo: https://bit.ly/3bWqLOW

Visites a les segones residències

L’Ajuntament presenta una nova acció 
de suport al comerç local
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DIUMENGE 24 DE MAIG

El president de la Generalitat, Ximo Puig, 
ha anunciado que esta próxima semana la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
presentará la documentación para solicitar que 
el conjunto de la Comunitat Valenciana pase 
a la fase 2 a partir del 1 de junio y también ha 
planteado al Gobierno central la necesidad 
de abordar con las comunidades la adopción 
de medidas para garantizar la igualdad de las 
familias en el acceso a las mascarillas. 
El president ha subrayado que los datos 
sanitarios y las recomendaciones de personas 
expertas aconsejaban esta semana consolidar la 

situación y no pedir la progresión a la fase 2 a 
partir del 25 de mayo. Se decidió “por prudencia, 
por responsabilidad y por no ir hacia atrás en 
esta desescalada”. 
El president ha explicado que la evolución 
de la pandemia es claramente positiva en la 
Comunitat Valenciana, como lo demuestra 
que, en los últimos 15 días, han aumentado 
un 23% las altas, se han reducido las personas 
hospitalizadas a menos de la mitad y además el 
número de personas ingresadas en las UCI son 
32, una tercera parte de las que había hace dos 
semanas.

Cinco positivos más en coronavirus en el Departamento de Vinaròs (en total 235, incluyendo tests rápidos)  y por cuarto día consecutivo, ningún fallecimiento 
en la provincia de Castellón (en Vinaròs, 30 hasta la fecha). Ocho de cada diez casos diagnosticados de coronavirus en la Comunitat Valenciana ya no están 
activos.  Se confirman 54 nuevas altas a pacientes con coronavirus y 22 nuevos casos positivos a través de PCR.

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública, a través de la Secretaria Autonómica de 
Seguridad y Emergencias, ha trasladado a los 
ayuntamientos una circular en la que se recuerdan 
los requisitos que deben cumplir los o las titulares, 
públicos y privados, de las piscinas recreativas 
en el caso que decidan abrir sus instalaciones.  
 
La circular recuerda que tanto el Ministerio 
de Sanidad como la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias han trasladado 
ya a los ayuntamientos sendos documentos 

de recomendaciones y medidas que inciden 
en los requisitos de higiene, desinfección y 
control del agua, así como en la reducción 
del aforo y la clausura de los elementos 
prescindibles como fuentes o toboganes.  
 
Los requisitos necesarios establecidos por la circular 
insisten en el cumplimiento de un aforo máximo 
del 30 %, de la obligación de establecer turnos 
de baño y de realizar desinfección entre ellos, 
así como realizar venta electrónica y especificar 
en la entrada el turno y hora correspondiente.  

 
En las instalaciones pequeñas será el socorrista quien 
se encargue de la atención y control de bañistas, 
mientras que, en las grandes, el responsable de 
las instalaciones deberá prever personal de apoyo.  
 
La circular recuerda que, en el caso de que en las 
propias instalaciones existan bares o cafeterías, a 
estas se les aplica la misma normativa que a los 
locales de hostelería y restauración en cuanto a 
aforo y distancia interpersonal.

Ximo Puig anuncia que solicitará que la Comunitat Valenciana 
pase a la fase 2 el 1 de junio

La Conselleria traslada a los ayuntamientos una circular en 
la que se recuerdan los requisitos de las piscinas recreativas 

para abrir sus instalaciones

Cinco positivos más en coronavirus en el Departamento de 
Vinaròs y cuarto día consecutivo sin fallecidos en la provincia
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Redacció
L’Ajuntament de Vinaròs ha arribat a un acord amb l’empresa 
FACSA per a realitzar anàlisis a les aigües residuals per a 
detectar la possible presència del coronavirus i així poder 
controlar possibles rebrots de la malaltia. Es tracta d’una 
mesura preventiva, que sobretot té com a objectiu poder 
garantir una resposta ràpida i eficient en el cas de detectar la 
presència de la Covid-19. Cal destacar que l’empresa FACSA 
ja ha iniciat aquest mateix anàlisis de les aigües residuals 
en altres poblacions de la Comunitat Valenciana i en les 
properes setmanes preveu ampliar-ho a altres localitats 
interessades en aquest servei. La regidora d’Obres i Serveis, 
Carmen Morellà, ha destacat que “amb els anàlisis es podrà 
quantificar la presència del virus a les aigües residuals, i 
juntament amb altres dades, es podrien posar en marxa 
mesures per evitar un possible rebrot”. En aquest sentit, la 
regidora insistia que tot i que la situació millora cal continuar 
alerta per evitar una possible aparició de la Covid-19 a la 
localitat amb mesures com l’anàlisi de les aigües residuals. 
Per la seua banda, FACSA serà l’encarregada de realitzar 
els anàlisis en el clavegueram de la localitat i també en els 
processos de depuració de l’aigua. Cal destacar que les 
dades que obtinguen s’estudiaran amb altres variables, 
com la informació poblacional i epidemiològica, per a 
prendre així les mesures que es consideren més oportunes 
en el cas de detectar un rebrot del coronavirus a la localitat. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha volgut agrair a FACSA Aigües 
de Vinaròs “la seua bona disposició per a poder posar en 
marxa els anàlisis i permetre’ns participar en aquest estudi 
tan important per saber com evolucionarà la Covid-19, 
i en cas que siga necessari, posar en marxa les mesures 
preventives que ens indiquen les autoritats sanitàries per 
evitar possibles rebrots”.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha confirmado 7 nuevos casos positivos a través de PCR, una cifra que no se daba desde el pasado 8 de 
marzo, mientras que no ha habido variación en los datos del Departamento de Salud de Vinaròs (235 positivos y 30 fallecidos). En aquellos momentos la 
tendencia era de crecimiento pero, una vez doblegada la curva de contagios, comenzó el descenso. El total de positivos es de 11.080.

Vinaròs analitzarà la presència de coronavirus a les aigües residuals
Es tracta d’una mesura acordada amb l’empresa FACSA que serà l’encarregada de fer els anàlisis per a detectar possibles rebrots de la Covid-19 

Jornada sin nuevos casos de coronavirus en el departamento de Vinaròs

Imatges del dia
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El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) de Vinaròs 
ha presentado una moción en el Ayuntamiento 
para permitir a las administraciones locales 
afrontar la crisis económica y social consecuencia 
de la crisis de la COVID-19 y solicitar al Gobierno 
el compromiso de no intervenir los ahorros de 
los ayuntamientos. Así, según ha informado el 
portavoz, Manuel Herrera, “en la iniciativa se insta 
al Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica 2/2012 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera para que la regla de gasto permita a 
las Administraciones Públicas abordar la crisis 
económica y social a la que nos enfrentamos tras 
la pandemia”. 

Asimismo, el portavoz ha señalado que 
“solicitamos el compromiso por escrito al Gobierno 
para que no administren el superávit acumulado 
de los ayuntamientos de manera que sean las 
administraciones locales las que gestionen estos 
recursos para ayudar a la economía local, tanto 
de las familias como de las empresas”. “Estamos 
en un momento de emergencia extrema en que 
la liquidez es fundamental a corto y medio plazo 
para que muchos negocios puedan sobrevivir y 
se reactive el consumo local, por ello esperamos 
el apoyo unánime de los grupos municipales con 
independencia del partido que representen”, ha 
concluido Herrera.

Ciudadanos (Cs) pide al Gobierno de Sánchez no intervenir 
en los ahorros del Ayuntamiento de Vinaròs

La iniciativa reclama el compromiso para que las Administraciones locales 
gestionen el superávit acumulado para ayudar a la economía local

La puesta en marcha de un plan de recuperación 
social que dedique una especial atención a aquellos 
colectivos que se han visto más afectados por las 
consecuencias de la pandemia sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, al partir de una vulnerabilidad 
previa, será un objetivo prioritario para el Consell.  
Así lo han manifestado la vicepresidenta y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
Mónica Oltra, y el vicepresidente segundo y 
conseller Vivienda y Arquitectura Bioclimática, 
Rubén Martínez Dalmau. Ambos han destacado 
que medidas como esta, que cuenta con un 
presupuesto de 5 millones de euros para ayudas a la 
vivienda a los colectivos con mayor vulnerabilidad, 
como son personas sin hogar, mujeres víctimas 
de violencia de género, personas mayores o con 
diversidad funcional, “forman parte de este plan 
para que el impacto social se pueda amortiguar”.  
El decreto establece la concesión directa de 
ayudas para viviendas con el objetivo de paliar 
el impacto que está teniendo entre las personas 
más vulnerables la situación excepcional de 
emergencia sanitaria que está sufriendo el país.  
La vicepresidenta ha explicado que las 

entidades locales son quienes mejor conocen 
las necesidades de sus vecinos y vecinas y, por 
tanto, es “imprescindible” la participación de 
los servicios sociales de atención primaria en 
la gestión e implantación de programas de 
este tipo, ya que pueden “diagnosticar y valorar 
la atención y satisfacción inmediata de las 
necesidades que en materia de vivienda tienen 
las personas que se encuentran en una situación 
económica y social de extrema gravedad”.  
Se trata de ayudas de concesión directa de carácter 
excepcional y singularizado articuladas con el 
objetivo de facilitar una solución habitacional 
inmediata a las personas víctimas de violencia de 
género, personas que hayan sufrido desahucio de 
su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a 
otras especialmente vulnerables afectadas directa 
o indirectamente por la COVID-19. 
Un total de 140 ayuntamientos y 29 
mancomunidades de la Comunitat Valenciana 
se encargarán de gestionar las ayudas de 5 
millones de euros y destinarlas para ayudar a 
estos colectivos poniendo a su disposición un 
alojamiento de titularidad pública de manera 

inmediata, o concediendo ayudas directas para 
el pago de alquiler o precio de la ocupación de 
inmuebles donde habitualmente residen las 
personas beneficiarias. 
Las ayudas para alquiler podrán alcanzar el 
100 % de la renta establecida con un límite de 
600 euros al mes, que podrá ampliarse hasta 
los 900 euros en supuestos debidamente 
justificados. Además, se concederán ayudas 
para costes de mantenimiento, comunidad y 
suministros básicos hasta 200 euros mensuales.  
Estas ayudas se concederán en un primer 
momento por un plazo de 1 año, prorrogable 
anualmente, hasta alcanzar el límite de 5 años.  
Además de a las víctimas de violencia de género, 
de desahucio o lanzamiento de la vivienda habitual 
y personas sin hogar, los servicios sociales de 
atención primaria de los ayuntamientos serán los 
encargados de valorar y aconsejar la concesión de 
estas ayudas también a personas especialmente 
vulnerables como personas con problemas de 
salud mental, diversidad funcional, jóvenes 
extutelados por la Generalitat, personas mayores, 
migrantes o solicitantes de asilo entre otros.

El Consell apuesta por una recuperación social post COVID 
que atienda a los colectivos más afectados por la pandemia

Imatges del dia
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Si vols conèixer-nos, envia un correu a 
maestrazgosymazmorras@gmail.com amb el teu telèfon i 
ens posarem en contacte amb tu. El local està a Vinaròs, 
en un lloc cèntric i amb aparcament prop.

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

i jocs que t’estan esperant!

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
Ana Barceló, ha anunciado que ha solicitado al 
Ministerio de Sanidad el pase de la Comunitat 
Valenciana a la fase 2 del proceso de desescalada a 
partir del lunes, 1 de junio. 
 
El número de pacientes en las unidades de 
cuidados intensivos por coronavirus en la 
Comunitat Valenciana sigue la tendencia 
descendente. En la actualidad, solo hay 29 
personas que requieren estos cuidados en toda la 
Comunitat, 4 menos que en la actualización de este 
lunes. Por provincias: 5 en Castellón, 15 en Alicante 
y 9 en la provincia de Valencia. Por su parte, el 
número de personas enfermas de coronavirus 
hospitalizadas también ha experimentado un 
descenso respecto a la última actualización. En 
estos momentos, hay 211 personas ingresadas, 
10 menos que este martes. Por provincias, se 
da la siguiente distribución: 13 en Castellón, 65 
en Alicante y 133 en la provincia de Valencia.  
Por su parte, las altas a pacientes con coronavirus 
han aumentado un 62% desde que comenzó el 
mes de mayo. Se han registrado 168 más desde la 
última actualización, lo que eleva a 11.178 el total 
de personas que se han curado en la Comunitat. La 

consellera ha destacado que, por primera vez, las 
altas superan al número de positivos por PCR. Por 
provincias, la distribución es la siguiente: 1.470 en 
la provincia de Castellón, 3.987 en la de Alicante y 
5.716 en la de Valencia, a las que hay que sumar 
otras 5 correspondientes a personas desplazadas.

Suponen más del 70% del total de casos positivos.
  
En cuanto a casos positivos nuevos, desde la 
actualización de este lunes se han detectado 32 
nuevos casos a través de PCR que elevan a 11.112 el 
total de positivos desde que comenzó la pandemia. 
Por provincias, esta es la distribución:
 
·8 en Castellón. Total: 1.522 
·2 en Alicante. Total: 3.870 
·22 en Valencia. Total: 5.715
·5 desplazados (no nuevos) 
 
De todos los casos positivos detectados, se 
encuentran activos en estos momentos 3.005, lo 
que supone solo el 19,2%. 
 
Desde el lunes se han producido 4 nuevos 
fallecimientos, lo que eleva a 1.417 las personas 

que han fallecido en la Comunitat Valenciana 
por coronavirus: 212 en la provincia de Castellón, 
501 en la de Alicante y 704 en la provincia de 
Valencia. La consellera ha destacado que es 
el sexto día consecutivo sin que se registre 
ningún fallecimiento en la provincia de Castellón  
 
El número de altas de profesionales sanitarios 
es de 2.154 y el número total de positivos en 
profesionales en estos momentos es de 555.  
 
El número total de pruebas llevadas a cabo para la 
detección del coronavirus han sido 296.293, de las 
cuales 201.448 han sido a través de PCR y 94.845 a 
través de test rápido. 
 
 
Por tercer día consecutivo no se registra ningún 
fallecimiento de residentes por coronavirus. En la 
actualidad hay algún caso positivo en 77 centros 
(10 en la provincia de Castellón, 32 en la de Alicante 
y 35 en la provincia de Valencia).
  
·Residentes nuevos positivos: 2 
·Personal nuevo con positivo: 0 
·Residentes que han fallecido: 1 

La Conselleria de Sanidad solicita al Ministerio el pase 
de la Comunitat a la fase 2 desde el lunes 1 de junio

El departamento de Salud de Vinaròs no registra positivos en las últimas 24h y mantiene los 236 desde el inicio de la pandemia 
En cuanto a fallecidos, el área 01 lleva 9 días sin registrar ningún deceso y en total han fallecido 30 personas hasta la fecha
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La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha creat el web 
telematricula.es per a fer l’admissió escolar telemàtica per al pròxim 
curs 2020-2021 a qualsevol etapa educativa de manera ràpida i senzilla.  
 
Les famílies únicament necessiten tindre a mà el DNI o NIE 
per a obtindre la clau d’admissió necessària per a fer aquesta 
tramitació que es farà, majoritàriament, a través d’Internet.  
 
El web telematricula.es naix amb l’objectiu d’afavorir que la gran 
majoria de la població que ha d’efectuar aquest tràmit puga 
fer-ho des de casa i que no es desplace a cap centre educatiu.  
 
Aquest procediment és sobretot important per a aquelles famílies 
que escolaritzen per primera vegada fills i filles en aules de 2 anys 
gratuïtes i en Infantil de 3 anys, així com per a aquells estudiants 
que inicien un cicle formatiu d’FP o volen cursar 1r de Batxillerat.  
 
En la resta d’etapes educatives les famílies utilitzen aquest 
procediment en menor mesura, ja que només s’ha de fer servir 
per a canviar els fills i filles de centre educatiu per raons com, 
per exemple, el canvi de residència d’una població a una altra.  
 
Cal recordar que el procés d’admissió en Infantil i Primària es farà del 
8 al 16 de juny i en la resta d’etapes del 17 al 25 de juny.

Educació activa el web telematricula.es per a tramitar 
l’admissió telemàtica des de casa

Mobilitat i socialització
Encara que no es pugui sortir de la unitat de confinament si no és per raons 
laborals o d’urgència, sí que es relaxen o desapareixen restriccions a la mobilitat 
quotidiana. Desapareixen les franges horàries per a la població general i, per 
tant, es podrà fer esport i passejades durant tot el dia. De totes maneres, sí que 
es mantenen les franges prioritàries per a més grans de setanta anys (de 10 a 
12 del matí i de 19 a 20 del vespre). Es reobren platges al bany, i la Generalitat 
ha remès als ajuntaments una guia de platges segures amb recomanacions 
davant el coronavirus en la qual proposa fòrmules per a controlar l’aforament i 
garantir el distanciament social. També amb restriccions, reobren  les piscines, 
aquestes amb un aforament màxim del 30 % i amb cita prèvia.
Un altre gran canvi són les trobades socials, que podran ser de quinze persones 
i podran passejar juntes encara que no convisquin a la mateixa casa. Es manté, 
això sí, l’ús obligatori de la màscara i es recomana la distància de seguretat. 
Quant a l’activitat física, també es permet en grups de quinze persones sempre 
que es practiqui un esport sense contacte i a l’aire lliure: córrer, bicicleta, etc.

Restaurants, bars i comerços
Després de la reobertura de terrasses, la fase 2 preveu que es reobrin els 
interiors, però limitant l’aforament al 40% i sense possibilitat de consumir 
a la barra. A més, caldrà que es mantingui la distància de seguretat entre 
taules i clients. Respecte de les terrasses, l’aforament es limitarà al 50% i no es 
permetran més de deu persones per taula. D’una altra banda, tots els comerços 
i serveis poden reobrir, independentment de la superfície, cosa que inclou els 
centres comercials.

Educació i biblioteques
En fase 1 els centres educatius podien obrir per a tasques administratives, de 
desinfecció i neteja. En aquesta nova fase, el BOE detalla que cada govern pot 
decidir de restaurar les classes presencials, excepte a les universitats. De les 
biblioteques, se’n permet la reobertura per llegir i fer servir els ordinadors. 

La capacitat es limita al 30%. La relaxació de restriccions també afecta les 
acadèmies i les autoescoles, que poden tornar a obrir amb un terç de la 
capacitat. Els vehicles s’hauran de desinfectar entre alumne i alumne i caldrà 
màscara.

Casaments i vetlles
En la fase dos es permeten els casaments amb un màxim de cinquanta persones 
en espais tancats i amb el doble en espais oberts. A les vetlles, el BOE preveu 
un topall de quinze en espais tancats i vint-i-cinc en espais oberts. Així mateix, 
es permet que els centre de culte puguin encabir la meitat de la capacitat.

Cultura i turisme
La cultura també pot recuperar l’activitat, però amb certes limitacions. A la 
fase 2 s’obriran una altra vegada cinemes, teatres o espais similars, amb un 
terç de l’aforament. Els altres equipaments culturals podran concentrar un 
màxim de cinquanta persones en espais tancats i un màxim de quatre-centes 
en oberts. Així mateix, es poden obrir els serveis complementaris com ara 
bars o cafeteries. També poden obrir les sales d’exposicions, però sense actes 
d’inauguració.
Quant al turisme, malgrat les limitacions en la mobilitat, el BOE permet que es 
reprenguin algunes activitats com ara les visites turístiques amb un recorregut 
marcat. Els grups podran ser de màxim vint persones en les sortides a espais 
naturals amb guia. A banda, als allotjaments turístics es podran reobrir les 
zones comunes amb un terç de la capacitat permesa.

Competicions professionals
L’esport professional pot tornar a la competició en la fase 2, tot i que sense 
públic. Els entrenaments no seran complets, sinó amb un màxim de catorze 
persones. En les lligues i competicions no professionals, es podran reprendre 
els entrenaments, però individualment. Igual que les piscines, els centres 
esportius podran obrir amb un 30% de la capacitat.

Què es podrà fer a la Fase 2

Comencen els 10 dies de dol oficial a tot el país
A partir d’aquest dimecres han començat els 10 dies de dol oficial per les víctimes del coronavirus decretat pel Consell de Ministres. Això vol dir que el dol 
s’allargarà fins a la mitjanit del dia 5 de juny. Mentre duri, les banderes oficials col·locades en espais exteriors dels edificis públics onejaran a mitja asta.
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CULTURA

Joaquim Arnau, director de  Mainhardt

Si cantar és un plaer i ajuda a millorar les 
relacions humanes, ‘Pirates de la Sal’ estan 
intentant demostrar-ho amb els seus 
concerts i la seua manera de concebre la 
música. El grup, integrat per músics del 
Maestrat i de les Terres de l’Ebre, cultiva 
allò que ells en diuen ‘cançons de mar, 
de riu i de taverna’: cançons populars i 
algunes de pròpies, d’aquelles que es 
comparteixen amb bonhomia i sense 
exclusivismes.

 ‘Pirates de la Sal’ és un grup integrat per tres 
veus femenines, Raquel Pérez (Vinaròs), Anna 
Arques (Deltebre) i Maria Elena Maureso 
(Tortosa), acompanyades per la guitarra o el 
bouzouki de Sergi Trenzano (Benicarló) i la 
veu i guitarra d’Arturo Gaya (Tortosa). Músics 
d’ofici i músics d’afició, units per l’objectiu de 
compartir i difondre el goig i aquesta emoció 
que molt sovint produeix cantar.
En remarquen que “ens agrada que la gent 
que ve als nostres concerts acabe cantant 
i no només escoltant”. És el que volen 
aquests cinc músics i, per a això, han escollit 
un repertori amb havaneres, cançons de 
taverna i altres peces que senzillament els 
permeten transmetre al públic allò de què la 
música és per viure-la i compartir-la.
La seua condició de ciutadans de banda 
i banda del riu Sénia fa que les cançons 
parlen del riu Ebre, del Delta o de les illes 
Columbretes, sense renunciar a un viatge 
pel Mediterrani o, fins i tot, a l’altra banda de 
l’Atlàntic; perquè la música no té fronteres. 
Així, en el concert desfilen temes com ‘Parlo 
d’un riu mític i remorós’ (poema de Gerard 
Vergés) o Islas de les Columbretes (del 
mariner vinarossenc Joan Barbé); però també 
algunes de les més populars havaneres 
catalanes i valencianes, un sirtaki del grec 
Mikis Theodorakis o una enganxosa tonada 
tradicional brasilera que va popularitzar 
Caetano Veloso.

“Islas de les Columbretes”, la història 
d’una cançó que ja és nostra.

Naturalment, cal donar algun apunt de 
les lletres i dels compositors que, des 
del Maestrat i des de les Terres de l’Ebre, 
formen part del concert.  D’“Islas de 
les Columbretes”, ‘Pirates de la Sal’ ens 
comenten que “va ser pels anys 40,  quan un 
mariner vinarossenc, Joan Barbé Zaragoza, 
‘El Curiòs’, estava pescant a les Illes i va 
escriure la lletra d‘aquesta cançó; per mitjà 
de la qual, expressa les preocupacions i 
sentiments que tenien els mariners que 
anaven a pescar a l’arxipèlag, davant  del 
greu problema en què es trobaven: cada 
vegada hi havia menys pesquera, la dura 
feina dels mariners….
La va fer per a ser interpretada sobre la 
música del tango ‘Madre’ de Gardel.
Aquesta cançó va ser molt coneguda pels 
mariners de tota la província de Castelló 

que anaven a pescar a les Columbretes, 
punt de trobada per a tots ells; on passaven 
setmanes pescant  i en acabar la feina de 
cada dia, compartien vetllades plenes de 
companyonia i com no, de música.
Va ser el seu amic  Miguel  Pau ‘Rochil’, 
l’encarregat de fer-la arribar fins els nostres 
dies, ja que en companyia de la seua guitarra 
no va deixar mai de cantar-la, tant per a la 
gent que acudia a la seua taverna, com en els 
diferents festivals en què participava”.

“Parlo d’un riu mític i remorós”, paraula 
de Gerard Vergés.

I de l’autor de “Parlo d’un riu mític i remorós” 
ens diuen que “Gerard Vergés i Príncep va 
morir a Tortosa als 83 anys. Se’n va anar 
un 23 d’abril, el mateix dia que Miguel de 
Cervantes i William Shakespeare, de qui 
va traduir al català tots els seus sonets. És 
segurament l’escriptor ebrenc que més 
reconeixement universal ha assolit. Tot i 
l’allunyament que suposa ser del sud en el 
món de la cultura, Vergés ha estat guardonat 
amb alguns dels premis més importants en 
literatura catalana com són el Carles Riba 
(L’ombra rogenca de la lloba, 1981), el Josep 
Pla (Tretze biografies imperfectes, 1985) o el 
Serra d’Or (Tots els sonets de Shakespeare, 
1993).
El seu poema ‘Parlo d’un riu mític i remorós’ 
va ser publicat el 1986 dins l’obra Long play 
per a una ànima trista. Conté algunes de les 
més belles paraules que s’han escrit sobre el 
riu i el Delta de l’Ebre i ha estat musicat per 
diversos artistes. A la versió que ‘Pirates de 
la Sal’ canten en el seu repertori, la música 
és d’Arturo Gaya i els arranjaments de Sergi 
Trenzano”.

La trajectòria de ‘Pirates de la Sal’ és curta: 
just fa poc més d’un any van decidir tirar 
endavant aquest projecte. A banda dels 
llaços familiars i d’amistat entre alguns 
dels seus membres, els unia també la seua 
activitat comuna a l’Aula de Músiques de 
la Terra a Tortosa. I, com no podia ser d’una 
altra manera, un bon dia va arribar la reflexió 
i es feren una pregunta: “Si per uns i altres 
motius passem tantes estones junts, per què 
no iniciar un projecte musical i fer-lo arribar 
a la gent dels nostres territoris?”. Per què no? 
Així és com va nàixer aquesta formació, que 
deu el seu nom a la figura mítica dels antics 
pirates que traficaven amb la sal, prop de les 
costes de l’Ebre i del Maestrat.
Han actuat al festival de música popular 
‘Càntut’ de Cassà de la Selva (Girona), al 
Jota campus del Poble Nou del Delta, i a 
casa nostra els hem pogut veure gairebé 
en primícia a Xert en un concert pel dia de 
la Dona Treballadora, justament a les portes 
de l’obligat confinament. Aquests dies han 
continuat treballant des de cada casa, des de 
cada territori, amb la il·lusió posada en què 
la música torne a reunir veïns i veïnes. Si els 
voleu escoltar, els tindreu segurament ben 
prop d’enllà on els vulgueu tindre.

Des del Maestrat i les Terres de l’Ebre, PIRATES DE LA SAL,
cançó de riu, de mar i de taverna

‘Pirates de la Sal’: cançons amb remor d’aigua. D’esquerra a dreta, Raquel 
Pérez, Maria Elena Maureso, Arturo Gaya, Anna Arques i Sergi Trenzano.

Cantant a la taverna del festival Càntut de Cassà de la Selva (Girona). 
D’esquerra a dreta, Raquel Pérez, Anna Arques i Maria Elena Maureso.

Joan Barbé (al centre de la foto) a bordo de la barca Carmen Cano, de 
Pedro “el mastec”.

Gerard Vergés i Príncep (1931-2014), un escriptor ebrenc que ha trencat 
fronteres i ha obtingut alguns dels premis més importants de la literatura 
catalana.
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PESCA

Andrés Albiol
Gavinot

És l’espècie de gavina més gran que existix. 
Antany només recalava pel nostre litoral 
procedent del nord d’Europa a la tardor i hivern, 
però des de fa diverses dècades la seua presència 
s’allarga alguna estació més, ja que per ací tenen 
el menjar més fàcil en fematers, ports, etc. En 
castellà li diuen gabión atlántico. El seu nom 
científic és Larus marinus. Este vertebrat adaptat a 
la vida aquàtica és una au d’ossos esponjosos, que 
pertany a l’orde dels Caradiformes i a la família 
dels Lárids. Corporalment és de forma massissa, 
forta. Cap i coll gros. Pic robust i corbat en l’extrem, 
que quasi en la seua base té les glàndules de la 
sal per a eliminar-la al menjar aliments salats. La 
potes acaben en tres dits dirigits cap avant i units 
per una membrana. Té un altre dit en direcció 
cap arrere a major altura de la pota. Tot el cos 
està recobert de diverses classes de plomes amb 
distintes funcions. És de color gris fosc. Cap, coll i 
part de les ales és blanc. Potes rosades. Iris groc 
en adults i marró en jóvens. Pic groguenc amb 
una taca roja en la mandíbula inferior. Talla 80 
cm de llarg i 1,7 m d’envergadura ràfec. Pes 2 kg. 
Viu quasi 30 anys. El seu cant que utilitza com 
a amenaça o reclam és un auk o uk-uk-uk. A la 
primavera té lloc la parada nupcial amb colors 
més brillants. Després de l’acoble, ella posa 2-3 
ous verds en un niu construït amb restes vegetals 
en llocs costaners aïllats, bé sols o en colònies. 
La parella es relleva covant-los 28 dies en què 
eclosionen. Els pollets són alimentats pels pares. 
Comencen a volar a la 7a setmana. De jóvens 
tenen taques fosques i clares, que van canviant 
cada any fins que al 4t adquirix el plomatge 
definitiu d’adult. Viu sola o en xicotets grups. És 
una au de presa marina. S’alimenta de peixos 
que atrapa per la superfície. De carronya que 
detecta en els seus planatges per la costa. En nius 
d’altres aus devorant les cries i inclús altres aus 
més xicotetes. Mol·luscos que deixa caure sobre 
penya-segats per a trencar la petxina. Acaça altres 
aus marines per a robar-los el seu aliment. Valent i 
poder-vos, no dubte a enfrontar-se a rapaços, etc. 
A vegades es posa surant en el mar, per a moure 
els palmats peus a manera de rem i desplaçar-se. 
Pot xapotejar o cabussar-se un poc, perquè el seu 
plomatge repel·lix l’aigua, de manera que s’alça 
seca a l’aire per a volar. Recorre grans distàncies 
seguint a barcos, etc. També recala per aiguamolls 
continentals a la cerca també de cucs, caragols, 
etc.

Ecos de ‘Mar’;  Reciclando plastificaciones 
Hay varios proyectos más encaminados a utilizar los plásticos encontrados en el mar. Los resultados 
obtenidos muestran a priori que las poliolefinas se comportan mejor a la hora de ser procesadas, y 
además ahora se está investigando en la fabricación de carriles bici con residuos procedentes de 
basuras marinas.
Otra acción es la obtención fuel a través de la pirolisis de algunos residuos plásticos, con el objetivo 
de suministra a algún tipo de barcos pesqueros con este combustible. Incluye el estudiar la viabilidad 
técnico-económica de tratar los residuos en plantas de tratamiento, analizando las mejores opciones 
y escenarios para poder gestionarlos en el futuro, para aprovechar el máximo rendimiento de los 
productos.

Pesqueras perdidas; El Velo
Es un sencillo arte de pesca que antaño se utilizaba en 
lugares con aguas calmadas como albuferas, remansos y 
desembocaduras de ríos, bahías junto a puertos o escolleras, 
etc. 
Consiste en un armazón sencillo. Con dos varas flexibles se 
colocan en cruz y se atan en su intersección central con un 
cabo que a su vez pende de una larga y recia vara. En cada 
uno de los cuatro extremos de las varas se ata un paño de red 
en forma cuadrada.
Entonces el pescador escoge el sitio para calar el arte, bien 
sobre el fondo o entre aguas. Para que los peces acudan se 
ceba con restos de pescado como sardina, etc. Según la nitidez 
del agua se vez los peces comer y otras con aguas mas turbias 
se deduce, levantando el velo con la recia vara y lo deposita 
en tierra si se ha escogido para ello una peña o rocas costeras. 
Y allí en el embolsamiento estarán los peces atrapados como 
sargos, doradas, lubinas, etc. También puede hacerse desde 
una embarcación, haciendo falta mas hombres.
En su tiempo su pesca estaba regulada con periodos mensuales de veda, además de lugares 
prohibidos para calarlos, además del tamaño de las mallas. 
Hoy en día su práctica es inviable.

Aguas langostineras y de peix blau
Semana de nuevo con un mar ofreciendo nuestro emblemático crustáceo rey a la xarxa, junto a la 
continuada floración de pescado azul a la llum. El resto de modalidades faenaron con normalidad los 
cinco días, también con buenas extracciones de pescados y mariscos. Lástima que las cotizaciones se 
mantuvieron bajas. 
La pesca de arrastre, los ocho bous subastaron a diario gamba, calamar, pez  de S. Pedro, pescadilla 
gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, pejerrey,  pulpo roquero y blanco, raya,  
caballa, canana y morralla.
El cerco, el lunes entre seis traíñas pillaron 2.300 cajas de boquerón (8 kg/caja) y 200 de sardina. El 
martes entre ocho barcas vendieron 2.800 de seitó y 100 de sardina. Y el miércoles, nueve barcos 
desembarcaron 3.200 de ‘oro azul’ y 150 de sardina. La procedencia era; 3 de Vinaròs, 1 de S.P. del 
Pinatar, 1 de Areyns de Mar, 1 de Torrevieja y el resto del Grau de Castelló. 
Los artes menores, las barquitas trasmalleras, diez calaron al langostino capturando al igual sepia, 
mabre y palaí. Una se dedica al lenguado, rombo, tigre. Y otra a la langosta, bogavante, dentón, 
cabracho, chopa y brótola.
El palangrillo costero, dos embarcaciones atraparon con este arte de anzuelos lubina, dorada, sargo, 
pagel y pargo.
Y el atún rojo del Mediterráneo, éstos días no han faenado para guardarse la cuota para mas adelante.

Tonyines atrapades amb ham amb el seu pescador (f. archivo)
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A la fase 2 con retraso
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Primer any de legislatura
Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

Vinaròs Arena

Per S. Fabregat.

En el moment que faig 
aquest escrit, dimarts 26 de 
maig, fa un any que es varen 
celebrar les últimes eleccions 
municipals. Fa un any el Partit 

Socialista va rebre el suport suficient dels/les 
votants de Vinaròs per a guanyar les eleccions, 
obtenint 7 regidors i, posteriorment, començar 
les negociacions per a treure endavant un acord 
de govern amb un alcalde socialista, Guillem 
Alsina.
Al llarg d’aquest primer any la tasca a realitzar 
no ens ha deixat pràcticament un minut de 
descans. Inici de legislatura al juny, amb unes 
festes sense cap dubte magnífiques, resolució 
del conflicte amb la policia municipal, inici del 
procés de modernització de l’administració 
pública, transformació de Turisme en una 
àrea de promoció de la nostra ciutat amb 
llarg recorregut, negociacions amb les altres 
administracions per a accelerar infraestructures 
promeses, plasmació en uns pressupostos d’un 
projecte de ciutat, també amb idees a mitjà i 
llarg termini. I comença l’etapa dels temporals, 
de pluja i marítims, que malmeten tant el terme 
com la costa i, fins i tot, provoquen l’ajornament 
per una setmana de la festa del nostre patró, 
Sant Sebastià. Uns pressupostos no tancats 
ens permeten destinar una quantitat elevada 
(500.000 euros) per a recuperar part dels danys 
produïts pel l’últim d’aquests temporals, el 
Glòria. Mentrestant, la recuperació d’una de 
les grans festes de la nostra ciutat, el Carnaval, 
gràcies a la bona feina d’una nova COC, amb la 
total col·laboració de l’Ajuntament. 
I ves per on, aplega una pandèmia, el COVIT-19, 
que ens obliga a adaptar-nos a una nova situació, 
que treu el millor de les persones, en general, 
però en algunes, també el pitjor. I hem de posar-
nos, els socialistes, al front de la situació. En tots 
els nivells i circumstàncies, amb tots els encerts i 
amb totes les errades. Com vulgarment es diu “a 
carregar-nos el mort” . Situació, com ja hem escrit 
tothom, única en 100 anys. A Vinaròs, amb un cos 
de policia local magnífic, que ho ha donat tot per 
la seguretat dels i les vinarossenques, amb uns 
treballadors de la brigada i de les empreses de 
neteja i de serveis essencials que han aconseguit 
mantenir els serveis essencials per a la nostra 
ciutat, amb uns treballadors/es de serveis socials 
que estan fent front a la primera onada d’ajuts 
necessaris per a totes les persones vulnerables 
socialment i econòmicament de la nostra ciutat, 
i amb la resta de treballadors/es de l’ajuntament 
que no han aturat la seua feina, aconseguint 
que els serveis públics hagin respost de manera 
eficaç a aquesta nova situació. 
I també ha permès diferenciar als polítics 
“de trinxera” dels polítics “de sofà”. Dels que 
s’encarreguen de la gestió diària, fent front als 
gegantins problemes i intentant solucionar-
los, als que ajuden fent propostes positives i 
als que, veient com va tot a través dels mitjans 
de comunicació, posen el pal a la roda, com qui 
veu un partit de futbol des de la llotja i critica 
qualsevol tipus de jugada, sobretot les decisions 
arbitrals, i com no li queda d’altra, utilitzant les 
xarxes socials per a exhibir la seua frustració, 
incapacitat o impotència a l’hora de proposar 
solucions reals i proactives. Aquestes situacions 
posen a cadascú “al seu lloc”. O van ser les 
passades eleccions, les que van posar a cadascú 
al seu lloc?

Vinaròs permanece a 
fecha de hoy en la fase 
1 de la desescalada 

y lo hace porque la Generalitat Valenciana 
se negó a mantener el criterio que ella 
misma había reclamado. Cuando el gobierno 
central anunció que la desescalada sería 
por provincias se reclamó la evaluación por 
Departamentos de Salud. Se aceptó pero, 
como las tres capitales de provincia quedaron 
atrás, la propia Generalitat nos ha retrasado 
una semana para ir todos juntos sin más que 
criterio que la falta de criterio.
El daño al comercio, a la hostelería, a los 
sectores que generan riqueza ha sido enorme. 
Perder otra semana más en la situación en 
la que nos encontramos es arriesgado e 
incluso temerario. Todos los partidos con 
representación municipal afirmamos en un 
comunicado que los criterios no pueden ni 
deben ser políticos, deben ser sanitarios. Y 
Vinaròs cumplía los criterios para estar ya en 
fase 2 desde este pasado lunes.
La inmensa mayoría de los vinarocenses 
hemos cumplido. Nos hemos quedado en casa 
durante más de dos meses y hemos respetado 
durante estas tres semanas las medidas que 
nos ha dicho un gobierno que cambia de 
criterio y socios cada 10 minutos.
Según Pedro Sánchez era imprescindible 
una prórroga de 1 mes del estado de 
alarma. Después de su pacto vergonzante y 
vergonzoso con los herederos de Batasuna-
ETA la prórroga es de tan sólo 15 días. 
¿Criterios técnicos o políticos?
Según Pedro Sánchez saldremos más 
fuertes pero la realidad es que el paro crece 
exponencialmente, más de 800.000 españoles 
no han cobrado su ERTE después de tres 
meses y las previsiones son aterradoras si no 
se toman medidas sensatas, consensuadas y 
rápidas.
El gobierno ha modificado en 7 ocasiones el 
recuento de personas fallecidas. Esta misma 
semana han eliminado a cerca de 2.000 
fallecidos del cómputo general. No servirá 
de nada esta burda manipulación porque 
dentro de unos meses, comparando datos 
del registro civil, sabremos la cantidad de 
personas que han fallecido por Coronavirus. 
Al gobierno mentir no le saldrá gratis.
Y en Vinaròs seguimos esperando medidas 
por parte del gobierno municipal. Son ya 
tres semanas desde que el Partido Popular 
realizó las propuestas y tres semanas que 
seguimos sin noticias. Tenemos la mano 
tendida pero ante situaciones como la 
actual se necesita rapidez y agilidad, 
medidas contundentes y decisiones 
valientes. Tenemos la experiencia de 
gobernar en momentos difíciles y las ganas 
de colaborar.

Però vet aquí que va arribar el 
Covid-19 i amb ell un daltabaix 
social i econòmic que marcarà 
la pauta a tot el món en aquest 

futur immediat. Però cal prendre-s’ho de forma 
positiva i per tant, si tot ha canviat, també tot és 
possible i per tant objectius impensables que 
teníem ajornats també es miren com alternatius. 
Però, com déiem en altres articles, cal ser valents i 
enfrontar aquesta situació amb optimisme. Ara es 
mira tot de nou. 
En el programa electoral de Totes i Tots Som 
Vinaròs, en l’apartat d’Infraestructures Culturals, 
diu: “4.7 Potenciar la utilització de la plaça de 
bous i les seues dependències per activitats 
d’oci i culturals”. Un objectiu molt difícil i per tant 
no integrat en el programa era cobrir-la per tal que 
l’oratge no fos el condicionant únic per emprar-
la i poder desenvolupar actes durant tot l’any. 
Nosaltres no podíem ser agosarats perquè també 
érem  i som conscients del cost econòmic que 
comporta, així com de les dificultats tècniques, de 
com podria afectar en les estructures les possibles 
solucions i, com a remat, la dificultat que portaria 
aconseguir el vistiplau de patrimoni. 
Ara amb la necessitat d’espais grans per garantir les 
mesures de seguretat i la distància interpersonal 
l’Equip de Govern de l’Ajuntament s’ha panteixat 
estudiar les possibilitats que ofereix aquest espai 
i posar un escenari per actes culturals i festius i 
si escau cobrir-la i tot. No cal dir que sempre que 
s’havia de fer algun acte multitudinari s’havia mirat 
sempre a la plaça de bous. Concerts i espectacles 
la van omplir de gom a gom. En aquests temps 
no és l’objectiu omplir-la, ans al contrari, cal tenir 
en compte la salut i el virus. Però, l’espai que té és 
idoni per desenvolupar-lo i treure-li tot el profit 
que es puga. 
Des del primer dia, i més en fer-nos càrrec de la 
regidoria de Cultura, ja s’havia pensat a emprar la 
plaça de bous per fer actes multitudinaris, de fet la 
regidora en tenia prevists un parell per aquest any 
que ara s’haurà de valorar dur-los a terme. Però el 
que és segur que a partir d’ara tot serà amb una 
perspectiva molt diferent. Amb la nova normalitat 
caldrà ser molt curosos per a emprendre noves 
fites i revisar projectes, volem que la cultura no 
perda punt i siga de nou protagonista al nostre 
poble.
Per una altra part, no ens agradaria que aquest 
lloc quedés sols per actes de cara al públic, a més a 
més nosaltres proposem que algunes de les seues 
dependències foren aprofitades per a donar-li 
vida. Vida que no té i que se li podria ingerir a força 
de fer-la més assequible a entitats, associacions, 
etc. 
Lloc que amb un poc d’imaginació pot donar pas a 
un lloc de cultura per poder portar a terme el que 
puga desitjar la societat vinarossenca, a més de ser 
un lloc de referència per actes de rellevància. Plaça 
de bous que molts de pobles del votant voldrien 
i que nosaltres la tenim molt a mà, és bonica, 
pràctica, còmoda i a més és propietat del poble. 
Per un aprofitament millor de la que ja des d’ara 
cal anomenar “Vinaròs arena”.
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Así sea 
Por Marcela Barbé Beltrán

Después de tantos días 
de confinamiento me he 

puesto a pensar que a causa de un virus todo ha 
perdido valor ante nuestros ojos, los coches, los 
viajes, los lujos, las fiestas, todo quedó relegado 
a un segundo plano, ahora en primer lugar está 
la salud, la familia, todo lo demás sobra, vivimos 
arrodillados ante su majestad el Covid 19.

Las ciudades se ven ahora limpias, las 
contaminaciones se van disipando, la tierra 
vuelve a sonreír y a coger lo que siempre ha sido 
suyo, los animales vuelven también a su hábitat 
que los humanos les arrebatamos con nuestra 
falta de conciencia, en unas cuantas semanas los 
mares se están limpiando porque las personas 
no lo ensuciamos, los animales corretean de 
nuevo libres y ahora los enjaulados somos 
nosotros, los humanos.

Se preparaban ejércitos, se levantaban muros, 
pero hoy nuestros soldados son los doctores 
en medicina, los sanitarios, los muros no sirven 
para contener este virus, ¡¡¡ qué equivocados 
que estábamos !!! Qué pocas herramientas, qué 
pocas armas se les estaban proporcionando 
a estos nuestros valerosos soldados, a los que 
verdaderamente salvan vidas. Hemos apoyado 
al ejército equivocado durante demasiados 
años.
No sé si este aviso de la madre tierra nos va a 
hacer reflexionar de ahora en adelante sobre lo 
que estábamos haciendo mal ¿tendremos otra 
forma más sencilla de tratar a nuestro planeta? ¿a 
nuestra ciudad? ¿No pensáis que este virus, esta 
pandemia no entiende de colores políticos ni de 
clases sociales nos tiene que servir para que 
nos demos cuenta que todos somos necesarios, 
que unidos podremos cambiar y formar un 
mundo mejor, que todas las venganzas, rabias 
y enfrentamientos se quedan sin importancia 
cuando un “insignificante, invisible y microscópico 
bichito” viene y nos dice ¡¡ Aquí estoy yo !! ? 

Espero y deseo que todo esto que estamos 
viviendo, esta enorme pesadilla que se ha 
llevado a tantos seres queridos de nuestro lado 
sin ni siquiera poder despedirlos, nos sirva para 
escarmentar y no volvamos a antiguas andadas, 
la vida nos lo agradecerá.

Dejemos un mundo mejor a nuestros hijos y 
nietos....

Que ¡ ASÍ SEA !
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Manuel Villalta-Esquerra Unida

LO  PRIMERO SON LAS PERSONAS

Femme Força Vinaròs

Nelea

En Izquierda Unida siempre hemos tenido muy claro 
que lo primero son las personas, bien sea en una 
situación de normalidad, o más aun en una situación 
difícil y complicada como la que estamos viviendo. 
Por ese motivo nos parecen bien todas las propuestas, 
medidas y acciones que se propongan o se tomen en 
beneficio de las personas, vengan de donde vengan.
Últimamente estamos leyendo en la prensa local como 
el Partido Popular expone una serie de propuestas 
que llevadas a cabo ayudarían a las personas y a la 
reactivación de Vinaròs.
En Izquierda Unida esto nunca lo hemos puesto en 
duda. De lo que no tenemos ninguna duda es de que 
estando el Partido Popular en el gobierno cumpla las 
promesas que promete, y que ahora está haciendo 
desde la oposición. Y como es sabido en Izquierda 
Unida no decimos esto por decirlo, tiempo y motivos 
más que suficientes hemos tenido en Vinaròs y en 
todo el Estado español para poderlo comprobar.

Pero bueno es normal que el PP haga sus propuestas y 
utilice su táctica para poder sacar el máximo beneficio 
electoral aprovechando la mala situación por la que 
estamos pasando.
También en la prensa local leemos como el Partido 
Socialista de Vinaròs intenta sacar rédito de la 
situación actual que estamos pasando, y desde el 
nivel de responsabilidad que asumen como principal 
partido de gobierno han ido aplicando todas aquellas 
medidas generadas por el estado de alarma, que muy 
claramente las exponen en la prensa local. Pero bueno, 
desde Izquierda Unida preguntamos ¿Para qué se es 
concejal del Ayuntamiento, miembro del principal 
partido del gobierno y con el nivel de responsabilidad 
que les corresponde?
Se entiende que todo lo expuesto en el Ayuntamiento 
se está para algo. Porque no se entiende que con el 
nivel de responsabilidad que les corresponde no se 
estará en el Ayuntamiento para como se dice en esta 

zona, para hacer el “PANOLI, “ y cobrar 
a fin de mes.
Pues claro que en el Ayuntamiento 
se esta para trabajar, aplicar medidas 
y demostrar que se sabe administrar 
el nivel de responsabilidad que les 
corresponde. Esto es lo que se debe de hacer en una 
situación normal tanto desde el equipo de gobierno 
como desde la oposición, ya que cada uno también 
tiene su nivel de responsabilidad, y para eso han sido 
elegidos por el pueblo. Y en situaciones difíciles como 
las actuales hay que tomar medidas excepcionales 
y asumir la responsabilidades que a cada uno le 
competen.
En Izquierda Unida no sabemos si con el escrito de 
este articulo nos habremos ganado el calificativo de 
“hooligans.” No lo sabemos, ni es prioritario. Ni vale la 
pena.
Para Izquierda Unida “lo primero son las personas.”

OPINIÓ 

L’Ajuntament de Vinaròs, sembla que a poc a poc 
entra en raó i ja es planteja convertir la plaça de 
bous, ni que siga amb la coartada de la Covid 19, 
en un espai multicultural. ERPV de Vinaròs ho ha 
defensat sempre: en els programes electorals, 
quan ha tingut representació municipal, durant la 
passada campanya electoral i en diversos articles 
apareguts a la premsa . 
En l’article publicat a El Periódico Mediterráneo, 
“Vinaròs Arena: oportunitat en temps de crisi” 
, l’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, proposa 
“transformar la plaça de bous en un espai 
polifuncional per a instal·lar un escenari homologat 
desmuntable, així com una estructura desmuntable 
en forma d’envelat que puga cobrir part del mateix 
escenari”. Avui, en una entrevista a SER Maestrat, 
l’alcalde ha desvelat que “en cas de correguda de 
braus [l’envelat] es podria desmuntar” .
El pompós “Vinaròs Arena” sembla una ocurrència 
improvisada per a salvar la programació de festes 
in extremis i amortitzar els 134.000 euros de la 

partida per a rescabalar l’atribolada ciutadania del 
confinament.  No es desprèn de la proposta de 
l’alcaldia una reflexió meditada per a emprendre 
una política cultural ambiciosa i arrelada al nostre 
país, que passa necessàriament per la remodelació 
integral i la cobertura total i permanent de la plaça 
de bous per tal d’alliberar-la de les corrides de 
toros i de les impertinències climatològiques, és a 
dir, assegurar una programació contínua durant tot 
l’any.
Pel contrari, el govern municipal es conforma en 
muntar una estructura de “renta i posa”, que si es 
perllonga més enllà del coronavirus, generarà 
inevitablement un increment anual de la despesa, 
una despesa que ens podríem estalviar atés que 
per a la temporada estival ja existeixen espais com 
ara la “Carpa de l’Atlántic” i l’Àgora del passeig. 
ERPV de Vinaròs insisteix, una vegada més, que 
Vinaròs és l’única ciutat de les comarques d’una 
banda i l’altra del Sénia que en els darrers quaranta 
anys amb governs de tots colors no ha estat capaç 

de dotar-se amb 
la infraestructura 
necessària i amb 
l’aforament adequat per a organitzar les activitats 
culturals que una capital de comarca ha de 
programar, si com a tal vol presumir.
Ara bé, el que no disposen les ciutats veïnes 
és d’un espai com la plaça de bous, un edifici 
municipal, amb un bar annex, un parc infantil a 
la vora, una zona gran d’aparcament, restaurants 
propers i la platja a tocar. La plaça de bous –i no 
només l’arena- és l’opció única i immillorable per 
a guanyar un espai de cultura en el sentit més 
ample: música, dansa, teatre, cinema a l’aire lliure, 
exposicions, conferències i tallers de tota mena als 
espais interiors... una opció incompatible amb la 
pervivència d’un espectacle tan denigrant i cada 
cop més minoritari com les corridas de toros i altres 
crueltats.

Cada setmana el nombre de feminicidis augmenta 
en tot el país, però en ocasions, la violència 
masclista, aquesta trista realitat que mostren els 
diaris, ens enxampa molt de prop.
Aquest mes de maig alguns periòdics s’han fet 
ressò del començament del judici per l’assassinat 
de Nelea a mans de la seua parella a Vinaròs en  
2019.
Sempre agraïm als mitjans de comunicació la labor 
inestimable que han realitzat i realitzen per a posar 
el focus en la violència masclista i conscienciar 
sobre la necessitat d’erradicar-la.  Però d’altra 
banda mai s’insisteix suficient en la responsabilitat 
que tenen aquests mitjans a l’hora de mostrar 
aquesta violència, especialment quan es tracta 

de casos tan crus,  ja que és fonamental evitar el 
sensacionalisme per a que el  problema es prenga 
de debò , cale en la ciutadania, i no es convertisca 
en un entreteniment morbós.

També apel·lem a la necessitat de responsabilitat  
de tots , per a denunciar.  En el cas de Nelea , la 
Generalitat valenciana exercirà l’acusació popular, 
cosa a la que donem suport des de FFV, ja que 
d´aquesta manera la institució està demostrant 
que el mal que causa la violència masclista és un 
mal que va més enllà de cada víctima , ens afecta 
a tots com a societat. En representació de tots  
l’administració pren part com a acusació, i també 
ens dona exemple de que  la violència masclista,  

com a delicte públic , pot ser denunciat per 
qualsevol que tinga coneixement d’ell.

Així és que aquesta vegada volem recordar a Nelea, 
i volem donar el nostre suport als seus familiars 
i amistats. Volem també recordar-vos que per 
ella i tantes com ella, no podem deixar de lluitar, 
conscienciar, denunciar i possar de la nostra part 
per a acabar amb aquesta lacra. No tanques els ulls 
front a la violència masclista, no normalitzes cada 
feminicidi com un succés més, en la nostra mà està 
poder canviar aquesta estructura patriarcal que 
ens condemna.

VINARÒS A L’ARENA Esquerra Republicana de Vinaròs
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Històries de la nostra mar
La pesca del llobarro amb llença 

Últimamente, parece que 
se haya puesto de moda 
el ayuno intermitente 
como método para perder 
peso. Cuando un método 

de alimentación resuena tanto suele suceder 
porque algún “guru” la ha probado, le ha 
funcionado y lo proclama a los cuatro vientos 
como si hubiese descubierto la solución a uno de 
los grandes problemas de la sociedad en la que 
vivimos. También puede ser que le paguen. Esto 
es lo que ha pasado con el ayuno intermitente. 
En este caso, no estamos hablando de una dieta 
milagro, de las que hemos hablado tantas veces 
por aquí. 
Tampoco es una moda, ni tampoco lo ha 
descubierto el “iluminado” de turno. De hecho 
se ha ido practicando desde la antigüedad. 
El ramadán por ejemplo es un tipo de ayuno 
que se sigue practicando por la comunidad 
musulmana. 
Entonces, ¿que es el ayuno intermitente?
Es una estrategia de alimentación en la que 
intercala un periodo de horas en la que se 
restringe la alimentación por completo con otro 
periodo en el que se puede comer. Hay varios 
tipos de ayuno. El más típico es el 16/8; 16 horas 
sin comer y 8 horas durante las que puedes 
comer. También existe 12/12 o incluso días. No 
hay que ponerse las manos a la cabeza, mientras 
la alimentación sea la correcta y estén cubiertos 
todos los nutrientes. 
Es cierto que la recomendación de comer 5 
veces al día en toda la población está obsoleta. 
Es una recomendación muy generalista que 
no tiene en cuenta las variables en las que se 
encuentra cada persona. De hecho, seguro que 
alguna vez sin pensarlo has practicado el ayuno. 
Por ejemplo si cenas a las 21 y no comes nada 
hasta la 13h estás practicando un tipo de ayuno. 
Pero igual que la recomendación de comer 
5 veces al día ya no es válida, no se puede 
recomendar de manera general un ayuno 
intermitente. Porque no a todo el mundo le va 
a ir bien.
¿Funciona el ayuno intermitente para la pérdida 
de peso?
Si hay un déficit calórico sí. Pero como en 
cualquier estrategia. Como hemos comentado 
más veces, el factor principal para que haya una 
pérdida de grasa es que gastes más de lo que 
consumes. Por lo tanto no es cuestión del ayuno 
intermitente, si no de la cantidad de calorías. Es 
cierto que, al comer durante menos horas es 
posible que la cantidad sea menor. Pero no a 
todo el mundo le va a ir bien esta estrategia. Os 
pongo un ejemplo. Una persona acostumbrada 
a comer en grandes cantidades, picotear y 
elegir alimentos procesados ricos en azúcares e 
ingredientes de baja calidad. Quiere perder peso 
y prueba el ayuno. Una persona acostumbrada a 
comer de manera habitual, si cena a las 21 y no 
vuelve a comer hasta las 13:00, probablemente 
la ansiedad por la comida será tal, que acabe 
comiendo más cantidad que si comiera más 
veces al día. 
Además, parece que el ayuno intermitente 
puede tener otro tipo de beneficios para la 
salud, de los que hablaremos en el próximo 
artículo.

¿Funciona el ayuno 
intermitente para perder 
peso?

Andrus
La pesquera particular del llobarro a l’ham ha sigut 
des de temps passats una activitat que ha comptat 
en el nostre port amb un bon nombre de practicants, 
bé per part de pescadors professionals, jubilats, 
jóvens fills de mariners, i d’aficionats de qualsevol 
tipus en general, perquè els llobarros sempre han 
sigut ben cotitzats econòmicament, per la qual 
cosa eren molt perseguits i fàcils de pescar sense 
molta parafernàlia. Moltes vegades, encara podem 
apreciar la silueta de pescadors caminant pels 
accessos del recinte portuari portant en una mà el 
salabar, i en l’altra el poal amb els efectes i carnada. A 
més, antany per a agarrar-los no feien falta llicències. 
Els carnets autorizatius per a la pesca recreativa, més 
aïna han sigut a partir dels anys 70. En la seua pesca 
pròpiament dita, hi ha diverses formes i aparells que 
s’han utilitzat, i encara s’utilitzen per a atrapar estos 
cobejats peixos. Però en concret, esta pesqueria que 
descrivim és des d’una embarcació parada. Així que 
alguns pescadors que estaven actius en diferents 
modalitats, acabada la seua jornada laboral, des 
de la mateixa embarcació en què havien pescat i 
que es trobava atracada al moll, després d’haver-se 
guardat com a esquer sardina i seitó en primavera-
estiu, i galera, moll, calamaret, etc. en tardor-hivern, 
es disposaven a calar els aparells denominats en el 
seu argot llençes i fruixes. Per a això, prèviament 
es procuraven d’una surà de la trena del suro de 
l’art de la llum. Llavors la rebaixaven un tant del 
centre de la seua circumferència exterior, per a 
embolicar-li un centenar de metres de pel de cuc 
o niló. A l’extrem que quedava se li lligava una 
llinya o cameta més fina empatant un ham. Acabat 
este procés, l’artefacte passava a cridar-se paneta. 
Després s’encebaven diverses panetes i es calaven 
a l’aigua des de l’orla la barca, unes a pic per cada 
costat i altres des de la popa cap a fora, perquè 
totes quedaren sedimentades al fons sobre el pis. A 
vegades, si hi havia un poc de corrent, es llastava la 
llinya amb un plomet fix o escorredor. Tot seguit, del 
seno del fil que estava sobre la soleta de l’orla, uns els 
embolicaven una tireta de roba i altres un paperet 
blanquinós, per a veure quan feia moviment el fil al 
menjar el llobarro. Després d’efectuar prèviament 
un brumetj, el pescador es quedava acatxapat 
sobre xarxes de coberta del barco contemplant els 
papers a l’espera que algun es moguera. Sobre cada 
quart d’hora es chorraven les llençes i s’hissaven 
a bord els esquers per a reposar-los en cas d’haver 
menjat la morralla. I a tornar a esperar suportant 
la brisa o serena, etc. en cas de ser de nit. Pescar 
el llobarro es pot intentar a totes hores del dia, 
però principalment es fa a poqueta nit o de prima, 
durant la matinada, i d’alba. Estes són les estones 
mes preferides pels llobarros per a menjar. També 
senten especial predilecció pel menjar quan entren 
a port les embarcacions d’arrossegament i cércol, 
en que ho solen fer triant les captures de peix, per 
a descartar espècies que estan deteriorades o no 
són comercials i les tornen al mar. Llavors, amb el 
tràfec dels barcos amb les hèlices removent el fons, 
els descartes adquirixen moviment i el depredador 
llobarro ataca amb rapidesa a la presa o carronya, o 

siga, que es presta més fàcil l’enganyar’l. Una altra 
forma semblant de pescar-ho és amb un bot. Per 
a això, el pescador s’embarca a un botet auxiliar 
del cércol o també cridat xivato, i sigil·losament 
vogant amb els rems es dirigix un lloc apartat en 
la badia portuària, i dóna fons per proa i popa amb 
sengles pedrals, per a quedar allí immòbil amb el 
bot fondejat. Tot seguit cala les llençes d’una forma 
semblant a l’anterior i espera assentat en la bancada 
travessera a què piquen els peixos. A vegades, quan 
hi ha molta morralla i no deixen que l’esquer caiga 
lliurement sobre el llit marí, el pescador primer 
amb un plom sondeja l’altura d’aigua que hi ha. Tot 
seguit marca amb els senyals l’alçada fins a la soleta 
de l’orla. Després en un poal amb arena i trossos de 
carn de peix picat fa una espècie de pasta compacta, 
amb la que recobrix l’esquer quedant com una bola, 
perquè a mesura que esta baixe cap al fons es vaja 
desintegrant i la morralla s’entretinga menjant d’esta 
trituració volàtil, així deixen lliure la grossa carnada 
en el piso perquè la deguste un gran peix com és el 
llobarro. Igualment es pot pescar amb el bot sense 
tirar el pedral ni l’àncora, per a això es lliguen dos 
xicotetes cordes al cap de fons que penja temperat 
per la popa d’algun barco atracat de proa al moll, per 
a calar lliurement les llençes.
La veritat és que la forma de menjar d’estos peixos és 
prou panoli, perquè primer solen tantejar o esclafar 
un poc amb els llavis la carnada, per a donar mostres 
d’això el paper, i al cap d’uns segons comença a 
engolir-se-la anant-se, per la qual cosa el paper 
seguix el seu curs. Llavors el pescador agafa el fil fort 
amb els dits, i tira amb el braç amb força cap amunt, 
per a clavar l’ham en les gola del llobarro. Si l’acer 
li ha penetrat en les maxil·les, durant un parell de 
minuts ens va a oferir prou resistència, per la qual 
cosa cal aguantar-li amb prudència perquè es canse 
i no fuja per davall de barques, caps, etc, ja que amb 
un fregament en algun d’estos llocs es pot trencar 
la línia. Després es cansa ràpid i t’ho portes al costat 
del barco per a salabretjarlo. I si s’ha embotit el peix, 
el primer embat és molt fort però molt curt, per a 
cobrar prompte del fil i vindre per a bord com un 
inert sac sense perill de fugir. Quan es pesca amb 
esquer viu com és la galereta o gamba, cal deixar-
ho menjar més estona i en la fugida soltar-li més fil 
abans de clavar-ho, ja que la seua presa-carnada al 
ser viva i movent-se dins de la seua boca, el llobarro 
abans d’engolir-la cap al seu estómac ha de matar-la 
matxucant-la un poc durant la seua retirada. 
Han sigut moltes les generacions de pescadors que 
d’una manera complementària al seu treball s’han 
dedicat a la pesca del llobarro com els Taís, de Beka, 
els Angelillos, Solo, Sentim, Romaldo, etc, i per cert, 
ara alguns seguixen amb esta tranquil·la i al seu torn 
emocionant afició. Normalment el pescador opera 
inserint uns hams més aïna granets per a atrapar 
peces d’un quilo cap amunt, ja que un ham més 
xicotet dins de la boca d’un peix de dos a huit quilos 
és difícil que se li clau en l’interior de la cavitat bucal. 
Culinàriament les blanques carns del llobarro han 
sigut apreciades per restaurants, ja que la seua finor 
en l’elaboració de qualsevol classe de plats deixa a la 
fi un inconfusible bon sabor per al comensal.
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El Mercat de Municipal de Vinaròs ha informat que reactiva a partir del 1 de juny 
la tarjeta de fidelització que va deixar de funcionar durant els primers mesos 
de l’estat d’alarma. A partir de l’1 de juny i fins al 31 de juliol per les compres 
s’obtindran el doble de punts.

El Mercat reactiva la targeta de fidelització
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Un zifio o ballenato de Cuvier (Ziphius cavirrostris), 
especie de aguas profundas de la que “se conoce 
muy poco”, ha aparecido muerto este lunes en la 
playa del Marjal dels Moros, situada entre Sagunt y 
Puçol (Valencia). El Oceanogràfic ha apuntado que 
“en principio parece tratarse del mismo ballenato 
que ha sido visto durante el fin de semana, primero 
en aguas de Vinaròs y después en la playa del 
Trabucador de Tarragona”.
Se trataría, por tanto, de un triste desenlace para el 
avistamiento de un grupo de pescadores que, este 
fin de semana, detectaron frente a la línea de costa 
de Vinaròs al cetáceo. La ONG conservacionista 
Xaloc se hacía eco de los hechos este domingo 
con un llamamiento a la colaboración ciudadana: 

advertían que probablemente el animal estaba 
herido o enfermo y pedían que si alguien lo veía 
avisase al 112.
Finalmente, el animal, una hembra de unos cinco 
metros de largo y unas dos toneladas de peso, ha 
aparecido muerto durante la mañana del pasado 
lunes, según la Red de Varamientos, integrada 
por la Conselleria de Agricultura, la Universitat de 
València y la Fundación Oceanogràfic.
Miembros del Instituto Cavanilles y de la Fundación 
se han desplazado hasta el lugar donde ha 
quedado varado el animal, una hembra adulta, 
para ponderar las posibilidades de extracción y, 
sobre todo, para empezar a tomar datos para su 
estudio, ya que se trata de un cetáceo del que se 

conoce muy poco y además es común en aguas 
muy profundas, como la zona de Canarias, donde 
son avistados con asiduidad, ha explicado el 
Oceanogràfic en un comunicado.
Así, los veterinarios de la Fundación Oceanogràfic 
han comenzado a tomar muestras de sangre, grasa 
y músculo, así como fotografías del estado en que 
se encuentra, ya que empieza a deteriorarse.
En principio parece tratarse del mismo ballenato 
que ha sido visto durante el fin de semana, primero 
en aguas de Vinarós y después en la playa del 
Trabucador de Tarragona, donde agentes rurales y 
miembros del CRAM lograron devolverlo al mar el 
sábado pasado.

Hallan muerto en la playa del Marjal dels Moros 
un zifio de Cuvier que fue visto en aguas de Vinaròs 

Europa Press
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X.Flores
A l’abril de l’any 2010, l’Ajuntament de Vinaròs 
va decidir plantar un gran arbre a la rotonda de 
l’encreuament entre les avingudes de Pius XII, 
Pablo Ruiz Picasso i Castelló. Va ser una de les 
actuacions més comentades a la ciutat i que va 
suposar en el seu dia fins i tot l’obertura d’un grup a 
la xarxa social Facebook –“Es pot saber quina classe 
d’arbre han plantat a la rotonda de Mercadona?”- 
amb gairebé 800 persones adscrites, preguntant-
se de quin tipus d’arbre es tractava i donant la seua 
opinió sobre si li agradava o no.
L’arbre en questió és un Ficus nítida, més conegut 

com llorer o ficus de l’Índia. La seua procedència: 
la donació d’un particular del veí municipi de 
Benicarló, perquè els terrenys on el tenia estaven 
afectats per un PAI. “Ens el van oferir i vam 
considerar que era una llàstima que el llancessen 
o es cremés, i per això vam decidir adoptar-lo”, 
explicava en el seu dia el regidor d’Obres i Serveis 
d’aleshores, Agustí Guimerá. 
L’arbre va ser ofert en primer terme a l’ajuntament 
de Benicarló,  sense haver arribat a un acord de 
cessió. Segurament per això se’l va batejar amb el 
nom de “Bertomeu”, i en el seu moment, aquest 
fet va revifar uns dies la vella rivalitat entre les dos 

poblacions veïnes. Des de fa 10 anys presideix 
l’entrada sud de Vinaròs.
Al principi, a ‘Bertomeu’ li va costar arrelar i les 
imatges inicials eren desoladores per l’aspecte tètric 
i moribund que presentava, i fins i tot van haver-hi 
peticions d’alguns ciutadans a les autoritats locals 
per a que el retiraren, argumentant que semblava 
tret d’una pel·lícula de terror. Però amb el temps, 
la seua evolució ha sigut senzillament espectacular 
i ara llueix en el seu millor esplendor. Des de que 
va ser replantat a Vinaròs, una de les bromes 
recurrents d’alguns mitjans de comunicació el dia 
dels innocents és la del seu retorn a Benicarló.

‘Bertomeu’, 
el ficus de 
la rotonda 
de Pius XII, 
compleix 10 
anys com a 
vinarossenc

2010

2020
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Estefanía López va celebrar dimarts, 21 de maig, el seu 105è aniversari acompanyada 
dels seus familiars.

Estefanía López compleix 105 anys
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Tauler Municipal
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PUBLICITATESQUELES

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 

Mai t’oblidarem

3r Aniversari de:
Paco Guimerà Beltrán

Que va morir 
el día 28 de maig de 2017, 

a l’edat de 90 anys 
E.P.D.

Tu familia y amigos 
siempre te recordarán con cariño

Salvador Oliver Ramón
Que falleció en Vinaròs 

el día 22 de mayo de 2020,
a los 95 años de edad.

D.E.P.

La família agradece el trato recibido por los profesionales de la 
Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Vinaròs, 
así como todas las muestras de afecto y condolencia que nos 

habéis mostrado. Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

Se oficiará una Misa Aniversario en la Iglesia Arciprestal
el Martes 2 de Junio en horario de tarde.

18º Aniversario de

Ismael Alonso Martínez
Que falleció cristianamente en Vinaròs

el día 2 de junio del 2002.

E.P.D.

Vinaròs, junio 2020
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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

30 maig SANZ c. Pont, 83

31 maig VALLS Zona turística nord, 11

1 juny FERRER pl. Sant Antoni, 39

2 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

3 juny TORREGROSA Av. Llibertat, 9

4 juny PITARCH c. del Pilar, 120

5 juny VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:14:09

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

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

TRENS VINARÒS- BARCELONA               TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

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

Información consultada el  15 enero 2020 16:11:48

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

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



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

¡Atrévete a probarla!


