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La vida a la Fase 2

Les platges prenen protagonisme i molts usuaris aprofiten per prendre el bany
Consulteu les normes i recomanacions per unes platges segures

2000-2020 El canvi del bosc mediterrani de Fora del Forat Impuls per reprendre les obres de la Cotxera de Batet

Els finalistes i guanyadors del XIV Concurs de Contes
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que els originals a les diferents seccions no podran
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Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:

diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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Vinaròs enceta la temporada de bany amb la
campanya Platges i Cales de Vinaròs segures
Davant de la situació ocasionada per la Covid-19 la Regidoria d’Interés Turístic i Promoció de la
ciutat amb la resta de departaments implicats en la gestió de les platges, ha treballat de manera
conjunta per tal de preparar les platges i cales de Vinaròs per a la temporada turística

Redacció/Fotos X.Flores/E.Fonollosa/Juanvi G.

La temporada de bany a les platges i cales de Vinaròs va
tornar a començar dilluns 1 de juny i finalitzarà el 30 de
setembre com tots els anys. Malgrat tot, a conseqüència
de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 l’ús d’aquests
espais naturals no podrà ser igual. L’Ajuntament de
Vinaròs ha dissenyat la temporada de bany en funció
de la normativa promulgada pel Ministeri de Sanitat
i en funció de les recomanacions de la Guia de Platges
Segures de la Comunitat Valenciana, presentada el
passat 26 de maig. L’Ajuntament de Vinaròs ha publicat
avui al seu web municipal un document amb normes i
recomanacions que els usuaris de les platges hauran de
seguir per tal de gaudir d’aquests espais amb seguretat.
Entre les novetats més destacades trobem la necessitat
de mantindre el distanciament social. Així, al llarg de
la temporada turística s’aniran implementant diverses
iniciatives per tal de garantir-lo i fer les platges de Vinaròs
un espai segur per a tots i totes. En aquest sentit el
personal de Salvament i Socorrisme que començarà a
treballar l’1 de juny, jugarà un paper fonamental perquè
ajudarà a conscienciar als usuaris d’aquesta necessitat.
Informació, rentapeus i Tourist Info
L’Ajuntament de Vinaròs col·locarà cartells informatius en

els accessos a les platges i cales informant de la normativa
d’ús. Com aquesta pot anar variant al llarg de la temporada
turística en funció de la desescalada, s’utilitzaran codis
QR que dirigiran al web municipal amb la informació
actualitzada en tot moment. Al llarg de la temporada
s’espera que puguen posar-se en funcionament eines
que faciliten l’accés en temps real a informació sobre les
platges en base a l’estratègia de Platges Intel·ligents de
la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la
Comunitat Valenciana, de la que Vinaròs forma part com
una destinació capdavantera. En un primer moment,
els rentapeus no funcionaran. S’està estudiant la millor
forma de posar-los en funcionament i el moment més
adient per tal de garantir la salut, seguretat i higiene dels
usuaris. Les dutxes de les cales restaran tancades durant
tota la temporada estival per motius de seguretat. Una
altra de les novetats de la temporada és el nou punt de
bany per a persones amb mobilitat reduïda a la Platja
del Clot. Aquesta temporada, els punts de bany per
a persones amb mobilitat reduïda, sempre i quan es
necessite assistència per part del servei de salvament
i socorrisme, caldrà fer-ho amb cita prèvia i es posaran
en marxa a partir del 15 de juny. Per tal de començar
aquest inici de temporada turística, des del 8 de juny la
Tourist Info Vinaròs tornarà a obrir les seues portes de
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manera progressiva per tal d’atendre en
un primer moment, a residents i visitants
de les nostres comarques, per a després,
a mesura que continue la desescalada,
començar a rebre visitants de la resta
d’Espanya i d’Europa, a mesura que les
fronteres es vagen obrint.

El primer dia de bany

Normes d’ús segur de les platges
Per tal de fer arribar a la ciutadania les
normes i recomanacions per a l’ús segur
de les platges i cales de Vinaròs, durant tots
els caps de setmana de l’estiu començant
el dissabte 30 de maig, l’Ajuntament de
Vinaròs distribuirà fullets informatius amb
la col·laboració de Creu Roja en dos punts
del passeig marítim. El regidor d’Interés
Turístic i Promoció de la ciutat, Marc
Albella ha mostrat la seua satisfacció pel
treball que s’està fent per tal de fer segures
les nostres platges i cales per als nostres
ciutadans i els visitants. En aquest sentit ha
volgut apel·lar a la responsabilitat social de
tots i totes perquè la temporada turística
siga segura i exitosa. Igualment ha volgut
traslladar als empresaris un missatge
d’ànim perquè sumem esforços pel bé
de la destinació turística de Vinaròs. Per a
finalitzar, ha afegit que les normes en les
platges no s’han de veure com restriccions
negatives i en aquest sentit ha remarcat un
altra de les novetats d’aquest document de
normes i recomanacions, en les que s’ha
inclòs una iniciativa molt positiva per a la
salut de tots els ciutadans, convertir totes
les platges i cales de Vinaròs en espais
lliures de fum.

Dilluns 1 de juny era el primer dia que es permetia el bany,
recent estrenada la segona fase de la desescalada pel
coronavirus. A Vinaròs no van ser molts els usuaris que van
voler disfrutar del primer bany, però alguns no s’ho van
voler perdre. Els que més ho van fer a la platja del Fortí i Fora
Forat i ja ben entrat el dia. A primera hora hi havia membres
del Club Natació Vinaròs nadant, però com a federats ja
portaven dies entrenant al mar, donat que estava permés
per a ells.
El matí va ser poc assolellat i potser per això fins passat
migdia no hi havia gaires vinarossencs a l’aigua, encara que
la temperatura era molt agradable.
Felipe Fonellosa va ser un dels que es van banyar dilluns a
la platja del Clot, encara que al ser federat, ja havia disfrutat
de l’agua del mar desde setmanes abans. Acostumat a anar
pràcticament diàriament una hora a banyar-se assenyalava
que l’aigua estava en perfectes condicions, encara que va
assegurar notar “desnivells considerables en la sorra a causa
dels anteriors temporals”. Assegura que aquestes setmanes
sense poder nedar ni en platja ni en piscina han estat
extranyes i alhora dures per haver suposat un parèntesi a
la seua afició. “Tornar a entrar al mar ha estat tot un plaer i
si continuen permetent-ho ja no tornaré a parar d’anar fins
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L’Ajuntament destina 110.000 euros a concloure
enguany les obres de la Cotxera de Batet
L’import era el previst en el pressupost per a la compra del nou local de la OIAC, que el consistori posposa per a més endavant, però no descarta

X.Flores

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en el ple ordinari de maig, celebrat
de nou de manera telemàtica, invertir en la conclusió de les obres del
Corral o Cotxera de Batet -edifici de 1852- una transferència de crèdit
per import de 110.000 euros que estaven destinats a la compra de
les noves dependències de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC), segons contemplava el pressupost del 2020. El punt va tirar
endavant amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció del PP.
La regidora d’Hisenda, María Cano, va explicar que la necessitat de concloure
enguany les obres del Corral de Batet i la crisi derivada del coronavirus, ha
propiciat aquest canvi de plans, ja que encara que s’hagués adquirit ara el
nou local de la OIAC no hagués donat temps per a realitzar la remodelació
en aquest exercici, mentre que les obres del Corral de Batet han d’estar llestes
obligatòriament enguany en tractar-se d’una inversió financerament sostenible
i finançada amb fons europeus (les obres es van iniciar en 2018 i han d’acabar en
2020). L’equip de govern, no obstant això, confia a poder adquirir fins i tot aquest
2020 el nou edifici de la OIAC amb el pressupost que estava destinat a la seva
remodelació, i escometre l’adequació per a traslladar les oficines l’any vinent.
El PVI, per part de Maria Dolores Miralles, es va mostrar a favor de la decisió,
argumentant que les obres del Corral de Batet estan actualment parades
a causa de la troballa de restes arqueològiques de l’antic Fortí i que va
haver de realitzar-se un modificat que requeria Patrimoni. “Les obres no
poden continuar sense una consignació pressupostària, i amb aquesta
modificació de 110.000 euros serà possible reprendre-les i no perdre la
subvenció, ja que cal concloure-les dins d’aquest exercici”, va assenyalar.
Per part del PP, Lluis Gandia va justificar la seva abstenció “en tractar-se
d’unes obres que s’arrosseguen des del 2018 en les quals hem trobat a
faltar més celeritat per part de la Generalitat per a fer l’informe arqueològic,

i és per això que ara vénen les presses”. Tampoc estan d’acord els Populars
en la compra d’un nou local per a la OIAC en aquests moments. “Creiem
que amb la situació actual no és necessària la compra d’un nou edifici per
a l’oficina”, va dir Gandia, que també va lamentar que quant als possibles
usos del Corral de Batet “l’equip de govern no es posa d’acord, i cada
regidor diu una cosa diferent, des d’un espai dedicat a Carles Santos, a
locals per a associacions, un museu, un centre d’interpretació turística, etc”
L’Ajuntament va adjudicar a l’abril del 2019 la primera fase del projecte de
rehabilitació de l’immoble per transformar-lo en un nou espai municipal ubicat
a primera línia del passeig marítim i millorar la imatge de l’entorn.
Les obres s’executen a través d’una Inversió Financerament Sostenible
corresponent als romanents aconseguits en els pressupostos
de l’exercici anterior per un import de 361.887 euros, però estan
paralitzades des de fa mesos des del moment en què es van descobrir
en la seva planta baixa restes arqueològiques que corresponen a l’antic
Fortí, baluard que estava en aquest lloc entre els segles XVII i XIX.
La
troballa
ha
requerit
un
modificat
de
projecte
i
l’aprovació
del
mateix
per
part
de
Patrimoni.
Cal recordar que les troballes es van produir al juny de 2019 durant les tasques
d’anivellament i arranjament de la planta baixa de l’edifici. En aquestes
obres, es van localitzar paviments de còdol, estructures de murs de l’antiga
edificació, que podrien estar afectades per altres obres posteriors al Fortí i
anteriors al Corral de Batet; és a dir, que hi ha una successió de fases i èpoques
constructives en aquest solar. També es va trobar material ceràmic, cristall,
fauna i especialment molta malacofauna. Les peces van ser dipositades en el
Museu Arqueològic de Castelló, com a museu més pròxim.
En la sessió també es va aprovar destinar 73.526 euros per a pagar els serveis

L’Ajuntament aprova despeses derivades de la pandèmia
El ple ha aprovat per unanimitat destinar un
import de 20.000 euros per a despeses derivades
de la pandèmia de Covid-19. Maria Cano, regidora
d’Hisenda, va explicar que es tracta de compra de
productes sanitaris (EPIS, màscares, gels sanitaris,
etc) per a la pandèmia de coronavirus per part de
Serveis Socials. També s’ha aprovat destinar 75.000
4

euros per a despeses de prestacions econòmiques
d’emergència social derivades també del Covid-19
i altres 20.000 euros per a oenegés i associacions
locals també amb motiu de la pandèmia. María
Cano va explicar que el que s’ha fet en aquest
cas és augmentar la partida de despesa social
en ser necessari per la situació actual. Cano va

matitzar també que aquestes mesures s’han
pogut prendre d’acord amb el Reial decret llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per a fer front al COVID-19.
La sessió es va iniciar amb un minut de silenci en
record de les víctimes del Covid-19.
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El pleno aprueba establecer un protocolo de actuación
para atajar posibles rebrotes del virus
Aprueba una moción de Ciudadanos para actuar en diversos ámbitos contra la crisis del Covid-19
X.Flores

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado, con el
voto a favor de todos los partidos y la abstención
del PP, una moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para que el consistorio
establezca un protocolo de actuación para evitar
posibles rebrotes de Covid-19 en el municipio. El
portavoz del partido, Emmanuel Herrera, señaló
que el objetivo es tener en cuenta propuestas para
evitar una nueva escalada de virus. “En el ámbito
sanitario propusimos un protocolo para evitar
nuevos rebrotes, pero también hemos propuesto
realizar una campaña en el ámbito municipal para
la recogida de todos los residuos que se están
generando debido a la pandemia y añadir un
protocolo de gestión de residuos, mientras que
en el ámbito social en necesario tener un plan
de contingencia con una hoja de ruta concreta
y siendo Cáritas y Cruz Roja parte de la solución
y dotarlos económicamente”, dijo Herrera, que
añadió entre otras propuestas que en el ámbito
económico “hemos propuesto crear una ventanilla
única para dar información a los autónomos de
todo el cambio legislativo y las ayudas y facilitarles
las gestiones, además de reducir la carga fiscal a los
comercios”.
El PVI se mostró a favor de la propuesta, pero se
abstuvo, recordando Maria Dolores Miralles que su
partido también ha realizado diferentes propuestas

para reactivar la economía tras la pandemia. “Es una
época que tenemos que dedicar a fondo a mejorar
la situación”, señaló.
El PP, por parte del portavoz Lluis Gandia, dijo
que “no es el momento en este pleno de llevar las
propuestas de cada partido, no es momento de
protagonismos”, recordando que “se ha constituido
una mesa de portavoces en la que cada partido
ha aportado sus medidas, y no era necesario
hacerlo aquí. Pedimos que se retire la moción para
continuar trabajando juntos y no dinamitar este
pacto de trabajo conjunto que tenemos entre
todos”.
El alcalde, Guillem Alsina, alabó el comportamiento
de todos los grupos estos últimos meses. “Hemos
sido un ejemplo en la forma de trabajar unidos,
todos juntos en la misma dirección, y espero que
continuemos en la misma línea”, concluyó.
Ciudadanos presentó otra moción que también se
aprobó en el sentido de flexibilizar las reglas fiscales
para potenciar la capacidad presupuestaria para
paliar los efectos del Covid-19. “Los ayuntamientos
como administración próxima, somos los que
sabemos las necesidades de los vecinos, más que
otras administraciones”, indicó.

Datos de Covid-19 por municipios
El Ayuntamiento de Vinaròs también aprobó
por unanimidad una tercera moción presentada
por el grupo municipal Ciudadanos para que la
Conselleria facilite a los municipios todos los datos
relativos al Covid 19 referentes a cada población,
aunque horas después la Conselleria ya los ofrecía.
“Consideramos que los datos son claves para
afrontar la desescalada con plenas garantías y
evitar posibles rebrotes del virus. Necesitamos
transparencia y planificación”, dijo el portavoz del
partido, Emmanuel Herrera.
Por parte del PP, Lluis Gandia dijo que en este tema
“llegamos tarde, porque la Generalitat después de
dos meses y medio no ha tenido ninguna intención
de ofrecer estos datos, y solo con la presión de
muchos alcaldes lo hizo pero por departamentos
de salud. Apoyamos la moción porque es lo mismo
que pidió en marzo el PP y nos hubiera gustado
saber desde hace ya muchas semanas estos datos”.
El alcalde, Guillem Alsina, se mostró a favor de la
propuesta, apuntando que “también nosotros
reclamamos estos datos y el presidente Ximo Puig
ya dijo que darían los datos por municipios”.
De hecho, por la tarde, tan solo unas horas después
del pleno, la aplicación de la Generalitat que ofrece
los datos de coronavirus, empezó a ofrecerlos por
municipios.

Vinaròs se suma al projecte de Districte Digital de la Comunitat
X.Flores

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
adherir-se en qualitat de col·laborador
al projecte Districte Digital de la
Comunitat Valenciana creat per
la Societat de Projectes Temàtics.
La
finalitat
és
buscar
el
desenvolupament i la implantació
de les noves tecnologies per ajudar
a crear noves oportunitats. El regidor
d’Innovació Digital, Hugo Romero,
ha destacat que “a Vinaròs disposem
del Centre del Coneixement del
Vinalab, a més del projecte Smart
City i d’acollir cada any la trobada
dels videojocs Gàmesis, per tant
aquesta adhesió al Districte Digital
Comunitat Valenciana és una aposta
més cap a les noves tecnologies”. Pel
que fa a aquesta adhesió el regidor
Romero ha assenyalat que no suposa
cap despesa per a l’Ajuntament.
L’objectiu és crear una xarxa conjunta
de col·laboració per oferir serveis
a les empreses tecnològiques, que
al mateix temps també supose un
intercanvi d’idees i coneixements per
a posar en marxa noves oportunitats.

D’altra banda, el Districte Digital
també destaca pel pla d’acolliment
personalitzat, la formació als
professionals de les empreses
instal·lades
i
la
realització
d’esdeveniments
tecnològics
orientats al mercat. De moment
Districte Digital disposa d’una
primera fase amb tres seus a la
província d’Alacant i ja es treballa
per crear-ne més al llarg de
tota la Comunitat Valenciana.
Per part del PP, únic partit que es va
abstenir ja que els altres van votar a
favor, Lluis Gandia, va dir que “quan
ningú aporta diners l’única cosa
que acabarà passant és que es posi
el logo de cadascun en un tríptic
i poc més. Confiem que aquest
protocol d’adhesió pugui servir, però
poques iniciatives es poden dur a
terme sense diners”, dubtant que la
“vaguetat” dels objectius que apunta
el protocol tinguin alguna utilitat.
EDAR
El ple també ha donat llum verda

per unanimitat a les condicions
establertes per la Direcció General de
la Costa i de la Mar per a l’aprovació de
l’ocupació de domini públic marítim
terrestre per la conducció de la EDAR.
El regidor de Transició Ecològica,
Hugo Romero, va recordar que el

consistori ja va aprovar en el ple
d’abril les noves condicions per a
l’Autorització d’abocaments a la mar
corresponent al projecte bàsic d’obra
executada de l’emissari submarí de la
EDAR.
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El bosc mediterrani i zona esportiva de Fora del Forat
En 20 anys l’entorn ha sofert un canvi notable i és una de les zones de la població més visitades per passejar o fer esport
X.Flores

Al maig de l’any 2000 els vinarossencs van començar a disfrutar ja del bosc mediterrani de Fora del Forat. Es tractava d’un
projecte finançat pel Servei Provincial depenent de la Direcció General de Costes que abarcaba una superficie total de 12.600
m2, segons es destacava a la crònica del Diariet d’aquell moment. Es van plantar diversos tipus de vegetació. En la seva majoria
eren pins, plantats de tal manera que el resultat final quan els arbres cresqueren, pareguera un bosc mediterrani, però també
es van plantar espècies i plantes que arrelen fàcilment en superfícies inclinades.

Imatge de l’any 2000, després del plantament dels arbres i adequació de l’entorn

6

L’espai es va pensar inicialment per a que els ciutadans pogueren
passejar envoltats de vegetació al costat de la mar Mediterrània a
través d’uns senders que s’havien dotat d’iluminació per a que es
pogués fer a qualsevol horari. També es va instalar mobiliari urbà
com bancs i es va preveure la construcción d’una plataforma per
a serveis de temporada pensada per a que en el futur es poguera
construir algun tipus de dotació de carácter lúdic i dotada de llum,
aigua potable i sanejament.
Al principi, el lloc no era el més agradable. Els arbres estaven en
fase de creixement, i la zona no tenia encara un aspecte boscós. No
era encara un entorn on anar-hi i disfrutar. Només un any després,
l’any 2001, l’Ajuntament ja exigia a Costes, com a propietari
encara del mateix, que el tornara a adequar perquè estava en un
estat que a nivell municipal es qualificava de desastrós. També
durant aquests primers anys el mobiliari urbà de la zona va patir
nombrosos actes vandàlics que no van contribuir a millorar la
imatge de l’entorn.
Amb el pas del temps, els arbres van crèixer i l’aspecte de bosc
mediterrani va començar a ser molt més atractiu per a les
passejades i l’esport. L’any 2006 es van iniciar diverses fases de
millora de tot aquest paratge al complet, dins del Pla d’Excelència
Turística de la Ciutat. Es van plantar nous pins i noves espècies i
es va completar amb la construcció d’un nou accés a la platja de
Fora Forat.
Les grans possibilitats de l’espai no van ser desaprofitades en els
anys successius. L’Ajuntament de Vinaròs va decidir convertir l’any
2010 aquesta zona en un gran parc destinat a l’oci i l’esport per a
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totes les edats.
Es va pensar llavors en fer dos zones
molt diferenciades dins del bosc: una
per a un parc sènior, degut a la gran
acollida obtinguda en el primer que es
va instal·lar a la zona de Foret, i una altra
part més pensada per a la gent jove.
La idea era convertir aquest bosc en una
gran zona de passeig, oci i esport, atés
que també prop d’allí hi havia l’envelat
multiusos per a espectacles i esports, a
més de pistes de bàsquet i un parc per
a xiquets. La zona de petanca es preveía
instalar darrera el poliesportiu, una mica
més amunt.
Mesos més tard, també al 2010,
s’inaugurava en aquest entorn el que era
el primer parc júnior de la ciutat. Situat
al costat del parc sènior, complementava
aquest espai verd proper a la platja i
convidava encara més a la pràctica de
l’esport. El circuit consta de 10 aparells
per exercitar diverses parts del cos i la
inversió feta fa una dècada va ser de
12.000 euros.
Anys després la regidoria d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament de Vinaròs
va renovar totes les màquines per a
la pràctica d’exercici a l’aire lliure del
parc sénior amb vuit nous elements en
substitució dels que ja hi havia i que es
trobaven en males condicions per al seu
ús. La inversió va ser de 4.400 euros.
Al mes d’agost del 2017, l’equipament
es va completar amb un nou parc de
cal·listènia -projecte votat pels ciutadans
en el pressupost participatiu d’aquell
any- en el que l’Ajuntament va invertir
més de 15.000 euros en la compra
d’elements per als exercicis i l’adequació
de la zona amb una solera de formigó.
També es van col·locar lloses de goma
reciclades dels parcs infantils de la
localitat, per millorar l’experiència
dels usuaris que utilitzen aquestes
instal·lacions. El reforç de la iluminació,
completava l’actuació. Avui dia la zona
és molt completa i atractiva, però falta
concretar què passarà amb la estructura
del Limbo, construcció dissenyada l’any
2007 per l’arquitecte del passeig Vicent
Guallart que va adquirir l’ajuntament
l’any 2015. De moment, la idea és
adequar-lo per que siga un espai diàfan
a la espera de decidir quin ús es donarà.

Any 2010. La zona es va complementar en un circuit esportiu

Any 2010, el dia de la inauguració del parc sénior, el segon de la ciutat degut a l’èxit del de la zona de Foret

Les màquines del parc sènior es van renovar recentment

L’any 2017 es va instal·lar el parc de cali·listènia
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El portal GVAOberta publica les dades obertes dels casos de COVID-19 per municipis
La informació està disponible en format reutilitzable per a ser descarregada per qualsevol usuari i usuària
La Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica ha fet
públiques, a través del portal GVAOberta, les dades
obertes que recullen tota la informació referent als
casos de COVID-19 en cadascun dels municipis de
la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la
Conselleria de Sanitat i Salut Pública i la Direcció
General de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
Aquestes dades, que es poden consultar també
en el panell de seguiment elaborat per l’Institut
Cartogràfic Valencià accessible des del portal de
servei sanitari, es poden així consultar en format

obert, descarregar i reutilitzar en el portal de dades
obertes de la Generalitat, facilitant així un anàlisi
de l’impacte de la crisi del coronavirus als usuaris i
usuàries que ho desitgen.
El conjunt de dades inclou, per municipis i
per departaments de salut, els casos positius
confirmats per prova diagnòstica PCR, la incidència
acumulada dels últims 14 dies i les defuncions. Junt
amb aquestes dades, s’inclouen també les dades
totals acumulades de casos confirmats des de
l’inici, el total acumulat de casos positius per PCR,
les altes i les defuncions, a més de la incidència per
franges d’edat i sexe. Més informació consultar ací

Altres dades obertes sobre la COVID-19
El portal de dades obertes, accessible des del
portal GVAOberta, allotja també altres conjunts
relacionats amb les conseqüències de la COVID-19
com és el cas dels Expedients de Regulació
Temporal d’Ocupació (ERTO) produïts a la
Comunitat Valenciana.
Des de la incorporació al portal de les dades
obertes de seguiment de la COVID-19, el passat 14
d’abril, s’han produït ja un total de 28.230 visites
al conjunt relatiu a les últimes dades diàries de la
incidència de la COVID-19.

Concluyen las obras de asfaltado del recinto portuario

En Vinaròs han concluido las obras de renovación de asfaltado y reordenación de aparcamientos en el recinto portuario de la localidad.
Se trata de unas obras de pavimentación en la explanada de todo este entorno -desde la fábrica de hielo hasta el reloj solar- en el marco del acuerdo de
colaboración con la Dirección General de Pesca y están financiadas con fondos europeos.
También se ha realizado una ordenación de aparcamientos. La actuación ha sido efectuada por la empresa Becsa.
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Els centres formatius de Vinaròs reobrin amb la Fase 2

E.F.

Amb l’arribada de la segona fase, els centres
formatius ja podran des d’aquest dilluns tornar
a obrir les seues portes i reiniciar classes amb els
seus alumnes, adoptant això sí les corresponents
mesures higièniques i de seguretat.
A Vinaròs, hi ha una bona varietat de centre

educatius que complementen la tasca de
les escoles. Podem posar com a exemple els
especialitzats en treballs manuals terapèutics,
on s’ajuda a l’alumne a desenvolupar diferents
destreses i habilitats com “El Gafarronet
creatiu”. Des d’aquest centre, conegut per les
seues iniciatives solidàries de cada Nadal, la
seua responsable Aida Ferreres Querol ens

mostrava la seua gran il·lusió per tornar per fi a
l’activitat. Recordem que allí es treballa en el
desenvolupament social i físic, ficant èmfasis en
la coordinació mans-ulls i psicomotricitat, a més
de fomentar la creativitat i la imaginació. Aida ens
destacava que aquesta teràpia amb els treballs
manuals contribueix a la relaxació i el benestar
general.

Dades d’incidència del COVID-19 al tancament de l’edició
La incidència del COVID-19 a la Comunitat Valenciana ha continuat esta setmana amb xifres esperançadores, com ha destacat la consellera de Sanitat Ana
Barceló. De dilluns 1 a dimecres 3 de juny només s’havien detectat 3 positius a la provincia de Castelló (1.566 en total), cap a Alacant (3.924 en total) i 7 a la
provincia de València (5.743 en total). El nombre d’altes de professionals sanitaris és (fins dimecres 3 de juny) a la Comunitat de 2215 i el total de positius en
professionals de 500. Per municipis, a Vinaròs els positius totals eren 33 al tancament de l’edició, i ha hagut 1 defunció des de l’inici de la pandèmia. En els
últims 14 dies s’havien detectat 2 positius al nostre municipi.
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QUÈ ES POT FER EN LA FASE 2?
Comerç
detallista

Activitat física
i franges horàries

El comerç detallista i de prestació de serveis pot obrir reduint
al 40 % l’aforament dels seus locals.
Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via
pública (mercats ambulants) han de limitar l’afluència a un
terç dels llocs habituals o autoritzats.

Les persones de fins a 70 anys podran fer activitat física
no professional a l’aire lliure dins de la seua província i en
qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre
les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores,
que queda reservada per als majors de 70 anys.

Centres i parcs comercials

Mesures de
caràcter social

Els establiments dels centres comercials reobrin limitant-ne
l’aforament al 40 %.
Les zones comunes han de ser utilitzades pels clients només
per al trànsit entre establiments comercials i el seu aforament queda limitat al 30 %.
Sí es permet estar en locals d’hostaleria i restauració, que
han de seguir les condicions aplicades per a la Fase 2.
Els lavabos i sales de lactància seran netejats periòdicament i se’n controlarà l’ús. Els d’ús familiar comú només
s’ocuparan per una única família. Per a espais de més de 4
m2 que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà d’un terç del nombre de cabines/urinaris
que tinga l’estança.
Les àrees recreatives com ara zones infantils, ludoteques
o àrees de descans romandran tancades.

Es pot mantindre contacte social en grups reduïts de no
més de 15 persones, excepte en el cas de persones convivents.
Les persones que residisquen en un mateix domicili poden
compartir un mateix vehicle privat.
Es permeten vetles i soterrars amb límit màxim de 15 persones en espais tancats, i de 25 si és a l’aire lliure o en la comitiva per al comiat de la persona morta.
Es permet l’assistència a llocs de culte, sempre que no se
supere un 50 % de l’aforament.
Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses podran realitzar-se amb un aforament del 50 % i sense superar
les 100 persones en espais a l’aire lliure o les 50 persones
en espais tancats.

Es podrà circular per la província a què es pertanga als efectes del procés de desescalada.
No es permet viatjar a altres províncies diferents de la de
residència, excepte per causes ja previstes anteriorment:
motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de
retorn al lloc de residència familiar, assistència i atenció de
majors, dependents o persones amb discapacitat, causa
de força major o situació de necessitat o qualsevol altra
d’anàloga naturalesa.

Hostaleria
i restauració
Poden reobrir els locals d’hostaleria i restauració sempre
que no superen el 40 % del seu aforament.
Les terrasses poden acollir reunions de fins a un màxim de
10 persones i limitant-se al 50 % el nombre de taules permeses.
S’ha de procurar el pagament amb targeta o altres mitjans
que no suposen contacte físic entre dispositius, evitant, en
la mesura que siga possible, l’ús de diners en efectiu.
L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona.

Activitats
amb cita prèvia

Altres activitats

Ús de platges

Obrin amb limitació d’aforament:

Obrin, però amb cita prèvia:

-Biblioteques (amb fins a 1/3 d’aforament).

-Les piscines recreatives, amb un aforament màxim del 30
%, garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.
No es podran usar les dutxes de vestuaris ni fonts d’aigua.

-Sales d’exposicions, monuments i equipaments culturals
(fins a 1/3 d’aforament).

Es permet anar a les platges en grups de màxim 15 persones, excepte convivents.
En les zones d’estada dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat de
com a mínim dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.
Tots els objectes personals, com tovalloles, gandules i elements semblants, han de romandre dins del perímetre de
seguretat de dos metres establit, evitant el contacte amb
la resta d’usuaris.
Es recomana que els eixos de les ombrel·les no s’instal·len
a distàncies inferiors de 4 metres.
Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals
o de recreació, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que permeten mantindre
una distància mínima de dos metres entre els participants.
Es podrà fer ús de les dutxes, lavabos i vestuaris limitant
l’ocupació a una persona.

-Les instal·lacions esportives cobertes, que s’organitzaran
per torns horaris i amb un límit del 30 % d’aforament. Es
podran utilitzar els vestuaris.
Es podran visitar habitatges tutelats, centres residencials
de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas, preferentment en casos
excepcionals.
Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions
de negoci i conferències, sense superar els 50 assistents i
mantenint la distància de seguretat.
Les residències, edificis, centres i instal·lacions poden reobrir per a personal científic, tècnic i investigador.

-Cinemes, teatres, auditoris i espais semblants, amb butaques preassignades i fins a 1/3 d’aforament.
En tots es permet la prestació de serveis complementaris,
com botiga, cafeteria o semblants, i no es permet ni guarda-roba ni consigna.
Les empreses registrades poden organitzar turisme actiu i
de naturalesa en grups limitats de 20 persones.
Els hotels i allotjaments turístics ja poden obrir utilitzant les
zones comunes, però mantenint en aquestes 1/3 de l’aforament.
Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no
professionals podran fer entrenaments de caràcter bàsic
de manera individual.

Informa’t a:
infocoronavirus.gva.es
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Vinaròs, durant la Fase 2 de la desescalada en imatges
Fotos: X.Flores/E.Fonollosa i Juanvi G.
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rtopèdia
ècnica
inaròs

NUEVOS PRODUCTOS
SEGURIDAD e HIGIENE
MATERIAL CERTIFIC ADO PROFESIONALMENTE

Conjunto
completo
a partir de

20€

Ropa laboral y equipos de protección
para todos los sectores

Por tu seguridad y la de tus clientes
utiliza uniforme en el trabajo

964 45 97 38
C/ Arxipreste Bono n. 6

14

640 640 314
VINARÒS (Castelló)

6 de juny de 2020

SOCIETAT

El alcalde agradece la ayuda del Hotel Vinaròs durante la pandemia de Covid-19

RH Hoteles ha recibido el agradecimiento de la
ciudad de Vinaròs de manos del alcalde, Guillem
Alsina, a través de una misiva en la que agradece el
“extraordinario esfuerzo que RH Hoteles ha realizado
en estos difíciles meses que se están viviendo debido
a la crisis provocada por el Covid-19” al poner a
disposición de las autoridades sanitarias el hotel y los
apartamentos RH Vinaròs Playa; siendo medicalizado
el primero para albergar a enfermos de Covid-19 y,
los apartamentos, utilizados como alojamiento para
personal sanitario.
De la misma forma, ha puesto de manifiesto el
destacado papel que ha tenido esta actuación de la

cadena hotelera que, unido al gran trabajo realizado
tanto por la ciudadanía de Vinaròs, organizaciones
empresariales y la administración, para que se
diesen las condiciones adecuadas que han hecho
posible que la ciudad pasara a la Fase 1. A día de hoy,
ambos edificios continúan cedidos a las autoridades
sanitarias por si fuera preciso volver a utilizarlos
mientras continuemos en Estado de Alarma.
Alsina ha hecho especial mención en su
agradecimiento a todos los trabajadores de RH
Hoteles que han prestado su trabajo para facilitar, al
máximo, las labores a los servicios sanitarios que han
estado trabajando en sus instalaciones.

Para encontrar hotel en el Maestrat, hay que irse a “Teruel”

E.Fonollosa

Hasta hace tan solo una semana, en la fase 1 de
la desescalada, quien quería hospedarse en un
hotel en el norte de la provincia, debía irse a
Teruel. En realidad, no era necesario tan largo
desplazamiento, el “Hotel Teruel” de Vinaròs, de dos
estrellas, situado en la avenida de Madrid, tenía el
“privilegio” o el “atrevimiento”, según se mire, de
ser el único en estos momentos que decidió abrir
sus puertas desde que el pasado 11 de mayo se
permitía reabrir a las instalaciones hoteleras.
El gerente del “Teruel” Máximo Belmonte recordaba
que “el 14 de marzo cerramos como nos ordenaron
a todos y desde entonces hasta este 11 de mayo
nuestra única actividad había sido servir comida a
domicilio, en el momento del cierre se hospedaban

unos trabajadores de una empresa de Castellón
que actuaban en el arreglo de playas y estos
trabajadores son los que nos han animado a que
reabriéramos enseguida”. Estos operarios llamaban
pidiendo que reabrieran lo antes posible, así que
el mismo lunes de 11 de mayo, este popular hotel
levantó de nuevo sus persianas, no importando que
no lo hiciera ninguno más en esta comarca, según
un organismo que agrupa a los hosteleros, a pesar
de ser la primera de la provincia en pasar a la Fase 1.
En esta reapertura “recuperaron” enseguida “vieja
clientela”, es decir, operarios de otras empresas
que estaban trabajando en Vinaròs hasta que se
paró por completo toda la actividad “no esencial”.
“Me llamaban los empresarios diciéndome que
cuando abriéramos lo dijéramos de inmediato…

unos trabajadores, se buscaron un apartamento
a la espera que ya los pudiéramos acoger y nos
encargaban la comida a domicilio”.
Desde el 11 de mayo, el Hotel “Teruel”, sobre
todo durante la semana laboral tienen 10-11
habitaciones ocupadas (de las 36 que tiene en
total). Son empleados de varias empresas ocupados
en diversos trabajos temporales en Vinaròs. Había
algunos que ya tenían hecha reserva incluso antes
del hachazo del Covid-19.
Cuando se cerraron todos los hoteles, el “Teruel” no
tenía elevada ocupación porque ya comenzaban
a anularse reservas. “Muchas de las reservas del
verano las anularon todas, aunque ahora empieza
a hacerse alguna, desde Zaragoza, Barcelona, pero
pocas de momento”.
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Històries de la nostra mar
Andrus

Al pasar a la Fase 2 ya podemos movernos con
algo más de soltura. Así, aparte del trabajo
de cada día, unos podremos realizar ciertos
deportes, otros podrán estar en la vía pública
en reuniones limitadas, etc., de manera que los
ocios, entretenimientos particulares y de nuestro
agrado, al fin nos van a socorrer para soportar el
a priori final de la pandemia. Por eso daremos por
terminados éstos rápidos escritos relacionados
con éste mundillo marino, su entorno, modos de
pesca con sus gentes, animales, etc, suponemos
que al menos hayamos podido paliar un poco
el duro confinamiento a algunas personas con
la narración de estas distracciones. Esperando
terminar ya con todo lo del Covid-19 y volver a
la normal vida cotidiana llena de vivencias, etc.
y no tengamos otra vez que narrar historietas
marítimas, siendo mejor que permanezcan en
el tintero para otros momentos sin esta clase de
enfermedades.
La pesca del bonítol al ‘saltillo’
En realitat eren xicotetes tonyines, però se’ls deia
bonítols. Va ser una pesqueria curta de temporada.
La captura d’estos peixos no estava regulada per llei,
i tampoc hi havia autoritzacions a embarcacions
per a pescar a esta classe de pesquera, però com
era principalment una activitat complementària
i esporàdica d’altres modalitats tenia poca
continuïtat, i les autoritats feien els ulls grossos.
Cal recalcar, que el muntant econòmic tret de la
seua venda, era considerat morralla per a repartir
només a la tripulació per als seus vicis, etc. Fins a la
dècada dels 80 encara es pescaven estos alevins.
Després amb la constitució de l’ICCAT es va regular
internacionalment la pesca de la Tonyina Roja del
Mediterrani en totes les seues formes, quotes,
dates, talles, etc. amb una legislació molt estricta.
L’estada temporal d’estes tonyinetes en el nostre
litoral és degut al fet que a la primavera els grans
bancs de tonyines adultes procedents de l’Atlàntic
Nord entren en el Mare Nostrum per a pondre, per
què este mar és més xicotet i càlid, així els seus
descendents estan més resguardats de corrents,
etc. Després de nàixer les larves, per a créixer en
els mesos següents en l’estiu i convertir-se en
exemplars de 2 kg fins al mes desembre, en que
partixen cap a l’oceà. Sempre condicionat a que
la tardor siga càlida, estos peixos romanen dita
estació per les nostres costes. En canvi, si vénen
tempestats prompte com el llevant, etc, inicien la
migració al moment sense esperar el final d’any.

De manera que els pescadors,
en especial els d’arrossegament
i en esta época tardorenca, quan
estan corrent bou calen els
curris, que són una espècie de
llençes que unes van llastades
amb bales de plom, perquè
romanguen submergides un
parell de metres, i que porten
una llinya més fina amb un
ham en el seu extrem recobert
per un esquer fet a base de
plomes. Altres llençes anaven
calades sense plom a flor d’aigua
imitant a peixets nadant per
la superfície. Quan intentava
menjar un bonitol i es clavava
l’ham en la seua boca, el
pescador cobrava la llença a
poc a poc, perquè la resta del
banc de peixos seguiren el peix atrapat. Llavors,
tots els tripulants proveïts de llargues i robustes
canyes amb una llinya igual de llarga que la canya
i el seu respectiu esquer, començaven a pescar
des de l’orla junt amb el costat del barco, movent
els esquers per la superfície del mar i fent-los fer
xicotets bots a l’aire com la seua fora un peixet o
una xicoteta presa fugint, així les vivaços i ràpides
tonyinetes emergixen com a rajos del fons, i d’un
precís mos atrapen la víctima, però en este cas és
un esquer artificial que també pot ser de plàstic,
etc, amb hams en la seua cua, per a clavar-se en
les mandíbules l’acer. I només quedava hissar-los a
bord. Eren moments de frenesí, en que no hi havia
suficients mans per a pescar al saltillo, perquè
quan decidien menjar, podien capturar centenars
en un rato. A més, el pescador llevava o esclafava
amb les entaulelles la mort de l’ham, així el bonitol
es clavava neta la punta del metall i al no tindre
retenció, quan el peix queia sobre coberta amb
la vibració de l’aleteig se li desclavava i desprenia
l’acer dels llavis, i així el pescador no arribava a
tocar el peix. O siga, a per un altre ràpid que estan
‘encavits’.
A vegades corrent bol no volien menjar, i hi havia
pescadors especialistes com els enrolats en el bou
de mon pare denominat “Villa Santapola”, sent el
motorista Manuel Aulet ‘Palot’, que proveït d’una
línia i llinya superfina, encebava l’ham net amb un
seitonet i ho llançava al mar per la proa, per a ell
anar caminant cap arrere a mesura que el vaixell
navegava, i amb el fil en la mà mirava l’esquer
submergint-se. I quan estava per la mitjania del

vaixell, solia emergir un bonítol atrapant seitó.
Llavors temperava fort per a clavar-ho i portarho per la popa perquè s’acostaren altres peixos
a menjar. Igualment, el seu cunyat el mariner
de confiança Manuel Giner era un incansable
pescador, i amb manya es confeccionava una
porteta, que era un tros fi de fusta d’un pam de
llarg per mitjà d’alt, i ho lligava a manera de porta
d’arrossegament del art d’un pesquer, fent-la
navegar entre aigües i apartada pel costat de la
barca. D’ella eixia una llinya amb esquer, amb la
funció de fer menjar als bonítols quan estaven
més apartats del barco. I jo de xiquet participava
disfrutant amb ells en este ajetreo momentani
pesquer.
Una altra forma semblant era a propòsit o
recreativa amb una xicoteta embarcació de motor,
que podia ser un xarcier, un bot auxiliar de farols
del cércol, o un iot esportiu. Per a això navegaven
rumb E unes poques milles de la costa. Arribats
a lloc minoraven la velocitat i calaven les llençes,
per a seguir el mateix procediment, però amb la
particularitat que quan menjaven els bonítols
podien desembragar i parar la embarcació,
dedicant-se exclusivament a capturar-los. Inclús
algunes canyes es podien encebar amb sardineta,
etc. i pareixia més real. També hi havia la possibilitat
que quan el cardúmen de tonyinetes estava davall
la quilla, s’imitava el xapoteig dels esquers tirant
aigua amb la mànega perquè esguitara el mar i es
prestara més a l’engany imitant a peixets fugint
espantats. Llavors, al saltillo no podia fallar, cada
xapoteig de l’esquer al tocar l’aigua queia un. Era
un autèntic espectacle. Així queien, al saltillo.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia
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Festividad de Nuestra Señora de la Misericordia
Salvador Quinzá Macip

El próximo domingo día 7 de junio,
celebramos la festividad de la patrona de
nuestra ciudad, la virgen de la Misericordia.
Dentro del “estado de alarma” debido a la
pandemia de la Covit-19, no tendremos este
año la ocasión de ver y participar en los actos
multitudinarios, tales como la romería con la
subida de la pequeña imagen de la virgen de
la Misericordia, “la peregrina” en la tradicional
romería, también su bajada a nuestra ciudad
por la tarde, ni también la procesión que se
forma con la entrega final de las flores a María.
De todas formas, si nos conformamos con ver
la imagen de nuestra “Misericordia”, con asistir
a la iglesia de “La Asunción”, podremos verla
en el altar mayor. Si de la ermita se refiere,
el domingo por la mañana la podremos ver
en su sitio, presidiendo el altar mayor de la
iglesia de nuestra ermita. El año que viene
seguro que ya será mejor.
A veces he pensado cual sería el significado
de nuestra virgen con el nombre tan bello, si
me lo permiten, bellísimo de la Misericordia.
Su significado y lo que es, lo detallo a
continuación:
Significado de Misericordia. ¿Qué es la
Misericordia?:
La misericordia es la capacidad de sentir
compasión por los que sufren y brindarles
apoyo. La palabra misericordia proviene del
latín “misere” que significa “miseria, necesidad”;
cor, cordis que indica “corazón” y “ia” que
expresa “hacia los demás”.

El término misericordia se puede utilizar como
sinónimo de: compasión, piedad, bondad, entre
otros.
Como pueden observar, es bellísima la
advocación dada a la virgen María con el
título de la Misericordia.
Mossèn Emilio me ha facilitado por mi
demandado, los actos para realizar este
domingo y celebrar de esta forma “especial”
esta festividad para Vinaròs, los cuales son los
siguientes:

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA

VINARÒS 7 de juny de 2020
Programa d’actes:
Del 29 de Maig al 6 de Juny: Novena a la Mare
de Déu de la Misericòrdia després de la Missa
de la tarde.
Nota: Degut a la situació sanitària no es podrà
fer la Rogativa, ni la rebuda per la tarde, ni la
ofrena de flors.
DIA 7 de Juny, DIUMENGE:
12´00 hores: Missa Major a L´Ermita
Desprès de la Missa benedicció dels Termes.
19´00 hores: Missa a la Parròquia
Aquí a la parròquia sols hi haurà Missa a les 9
i a les 19´00 h.
Les misses es celebraran guardant
les normes 50% de l’aforament, amb
mascaretes i guardant les distàncies.
Pues con mi agradecimiento a mosén Emilio,
les deseo pasemos toda una entrañable y
especial fiesta.

AUTOEDITA
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La música electrònica es reivindica i ofereix ajuda en aquesta pandèmia

RESUM CLIMATOLÒGIC MAIG 2020 A VINARÒS

E.Fonollosa
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sent greument afectades en un context on les
ajudes i plans de suport a la cultura són inexistents
i l’escenari estima que aquesta mena d’events
seran els que més tard podran tornar a celebrar-se”.
Davant aquesta situació, Masks for Music apareix
com a una forma de visibilitzar aquesta situació
d’abandonament i per ajudar a què empreses del
sector puguen generar ingressos, al mateix temps
que s’envia un missatge de responsabilitat i posa el
focus en la salut i la protecció.

ha sigut pluviomètricament excepcional. La precipitació acumulada ha sigut 33,33
any anterior únicament va haver una precipitació acumulada de 25,4 l/ m² en total.
RESUM CLIMATOLÒGIC MAIG 2020 A VINARÒS
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Aquest Maig01/06/2020,
ha sigut molt
càlid, respecte al mateix mes de Maig del 2019: La temperatura mínima ha sigut
09:15h
5ºC més alta que la mínima del mes de Maig de 2019; la Temperatura mitja ha sigut 2,3ºC més que al Maig de
2019; i el dia més calorós, el 2, amb una temperatura de 28,3 ºC (igual que el dia més calorós de Maig de 2019).
Així-mateix, aquest mes ha sigut pluviomètricament excepcional. La precipitació acumulada ha sigut 33,33
l/m². El mateix mes de l'any anterior únicament va haver una precipitació acumulada de 25,4 l/ m² en total.

01/06/2020, 09:15h
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El ayuno intermitente
y la salud.
La semana pasada estuvimos
hablando sobre el ayuno
intermitente y su relación
con la pérdida de peso.
Tiene beneficios para la
pérdida de peso porque si
se realiza correctamente, probablemente haya
una restricción calórica respecto a lo que se
consume habitualmente. Por lo tanto, es una
estrategia que se basa en una dieta hipocalórica.
Para no perder los beneficios se tiene que llevar
una alimentación saludable y controlar tanto la
cantidad como la calidad de los alimentos para
no caer en una sobrealimentación.
Por otro lado, ¿tiene otros beneficios en la salud?
Aún hay pocos estudios en seres humanos pero
los estudios realizados en ratas parecen tener
resultados interesantes.
Se ha investigado bastante en el campo de la
diabetes y se observó una reducción de los
niveles de glucosa en sangre. Claro que nos
podríamos plantear la famosa pregunta de, ¿qué
fue primero el huevo o la gallina?.
Me refiero a que si se realiza de manera correcta,
como hemos comentado anteriormente, se verá
una pérdida de peso. La obesidad y la diabetes
están íntimamente relacionadas. Si se pierde
peso, los niveles de glucosa en sangre mejoran
por lo que realmente, ¿cual ha sido el motivo de
la mejora de la glucemia, la pérdida de peso o el
ayuno intermitente?
Probablemente los dos tienen un papel
importante pero es un campo aún por estudiar
detenidamente. Además, prácticamente todos
los casos de Diabetes tienen un tratamiento
farmacológico, por lo que en cualquier
modificación de la alimentación se debería
reajustar las dosis de medicamento. Es necesario
un control por parte de un facultativo y no
hacer el ayuno por cuenta propia ya que si no
se reajustara la medicación podría ser peor el
remedio que la enfermedad.
Se ha visto también mejoras en el perfil lipídico
en el ayuno intermitente. Nos referimos al
colesterol total, colesterol HDL (el comúnmente
llamado bueno), colesterol LDL (conocido por el
colesterol malo) y los triglicéridos. Pero estamos
otra vez en lo mismo. El perfil lipídico y la pérdida
de peso están relacionados. De hecho, tanto estos
dos como la glucosa en sangre y la hipertensión
forman parte del llamado Síndrome Metabólico,
del que pronto hablaremos.
Como decía, todos estos componentes están
relacionados entre si y, sobretodo con el peso.
Cuando se pierde peso van mejorando todos
estos factores. Por lo tanto no esta del todo claro
si el perfil lipídico mejora porque hay una pérdida
de peso o por algo más.
También se relaciona con una mejora en el
descanso, ayuda en las digestiones, aumento de
energía. Pero como he comentado al principio
aún queda mucho por estudiar, opero tiene
aplicaciones muy interesantes.
Otro punto importante es la adherencia.
Cualquier estrategia de alimentación tendrá
éxito en el momento que se pueda mantener en
el tiempo.
Si quieres empezar con esta práctica es muy
importante que te informes con especialistas de
la nutrición, ya que no vale para todo el mundo.
Hay que tener en cuenta todos los factores que
envuelven a la persona.
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Pandèmies AL LLARG DE LA HISTÒRIA (1)

Marian Fonellosa

La malaltia forma part de la
història de la humanitat de
manera intrínseca. Des que
l’ésser humà va començar a
organitzar-se en societat i a
crear nuclis de persones que
convivien junts en un mateix
espai territorial, les malalties
contagioses van prendre
un especial protagonisme.
A mesura que la població
mundial va anar creixent,
quan una malaltia s’estenia
i afectava a diverses regions
de la planeta, es convertia
en una amenaça per a la
població. Es van començar
a documentar les primeres.
Van transformar les societats
en què van aparèixer i, molt
possiblement, han canviat o
influït decisivament en el curs
de la història.
MÓN ANTIC
PESTA D’ATENES
Una de les epidèmies més
devastadores de l’antiguitat va ser
la pesta d’Atenes que es va propagar
en l’any 428 a.C. narrada per
Tucídides en la seva obra “La guerra
de l’Peloponès”. Afirma l’historiador
que la pesta procedia d’Etiòpia “al

20

principi de l’estiu, els peloponenses
i els seus aliats van envair el territori
de Àtica (...) Pocs dies després, va
sobrevenir als atenesos una terrible
epidèmia que va atacar primer la
ciutat de Lemos i altres llocs. Mai
es va veure en part alguna flagell
semblant i víctimes tan nombroses,
els metges res podien fer, doncs de
principi desconeixien la naturalesa
de la malaltia. Els primers a tenir
contacte amb els pacients morien
en primer lloc. La ciència humana
es va mostrar incapaç. ... de 29.000
hoplitas van morir 4.400 i de 12.000
soldats de cavalleria van morir 3.000. “
No se sap amb certesa què va ser,
si pesta bubònica, tifus, escarlatina
o dues infeccions juntes. El que va
queda clar és que les conseqüències
van ser desastroses per a Atenes.
Una de les víctimes de l’epidèmia va
ser el gran estadista Pèricles.
UNA PANDÈMIA GLOBAL
L’Imperi Romà també es va veure
sacsejat per pestes de gran
virulència. La més terrible va tenir
lloc durant els temps de l’emperador
Marc Aureli, i va començar en el
166 d.C. Coneguda com pesta
«Antonina», va ser la primera
pandèmia que va afectar globalment
al món occidental, «arribant a
pertorbar totes les dimensions de
vida del gènere humà en l’Imperi
Romà com ara l’economia, la
política, la religió i la cultura», com
bé explica el sociòleg Andrés Sáez.
En aquest cas, el cronista que recull els
detalls és el metge i cirurgià d’origen
grec Galè de Pèrgam, qui va millorar
les bases de la medicina hipocràtica,
i la influència s’estendria per tot el

món àrab i medieval. La importància
d’aquest home avançat al seu temps
està donada perquè va presenciar
l’epidèmia al treballar directament
amb l’emperador i l’exèrcit. Avui, la
literatura especialitzada estima que
la mortalitat va assolir un 10% de
la població romana de l’època -uns
set milions de persones-.Originantse el focus en la ciutat de Seleucia
(actual Iraq), segons la «Història
Augusta» (segle IV ). No obstant això,
altres fonts més contemporànies
a l’epidèmia, com els escrits de
l’historiador romà Calpurniano
Crepereyo, assenyalen a Egipte.
Com a curiositat, hi ha testimonis
d’aquesta pesta fins i tot a Espanya;
concretament a Ponts de García
Rodríguez, una localitat de La
Corunya on es conserva una ara
pertanyent a la província romana de
Brigantium, amb deu inscripcions
dedicades a Apol·lo. Descartades
la pesta bubònica i la febre tifoide,
al no trobar en les fonts rastres de
bubons a aixelles i ganglis, arribat
el segle XX, Littman i Cunha es van
inclinar per qualificar-la d’una verola
de tipus hemorràgica.
LA PESTA QUE VA ASSOLAR
L’IMPERI BIZANTÍ

Procopio va descriure una pesta
en la seva Història de les guerres
perses (542 d.C.). La humanitat
va estar a punt d’extingir-se. Es

va originar a Egipte, estenent-se
a Palestina. Com totes aquestes
plagues va arribar per mar en
els vaixells procedents d’Orient.
L’any 541, l’Imperi bizantí va ser
colpejat per aquesta terrible
epidèmia. La capital, Constantinoble,
va perdre una quarta part
dels seus habitants, i el mateix
emperador va estar a punt de morir.
L’Imperi bizantí es trobava en
un dels seus moments de major
esplendor sota el mandat de
l’emperador Justinià. La malaltia
-i amb ella la por i la histèria- es va
expandir a una velocitat vertiginosa
per Constantinoble i tot l’Imperi,
una ciutat de gairebé 800.000
habitants. Morien de 5.000 a 10.000
persones cada dia-. Fins i tot el propi
Justinià va ser víctima de la pesta,
encara que va acabar recuperantse. A la fi de l’epidèmia, la capital
imperial havia perdut més del 40%
de la seva població, i en tot l’imperi
s’havia cobrat la vida de 4 milions
de persones. Les conseqüències
econòmiques van ser catastròfiques,
ja que hi va haver moments en què el
nombre de morts superava el de vius.
Molts historiadors veuen en aquest
debilitament de l’Imperi bizantí una
de les línies divisòries entre l’ocàs de
l’Antiguitat i la florent Edat Mitjana.
És molt probable que fossin onades
d’epidèmies de diverses malalties,
a més de la pesta bubònica, com la
verola, la disenteria bacil·lar, el còlera
i la diftèria.
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L’Ajuntament dona a conéixer els finalistes i guanyadors del
XIV Concurs de Contes Eloi Miralles i del XIII Concurs de Relats Breus
i anuncia l’ajornament de l’acte de lliurament

Les regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament
de Vinaròs han donat a conéixer els noms dels
alumnes finalistes i guanyadors dels dos concursos
literaris que se celebren anualment a la ciutat i
anuncien l’ajornament de l’acte de lliurament de
premis.
El Concurs de Contes Eloi Miralles ha arribat a la
seua XIV edició aquest curs escolar que ara finalitza
i hi han participat alumnes de cinqué de tots els
centres educatius. Així mateix en el XIII Concurs
de Relats Breus han participat també alumnes
de secundària de primer i tercer d’ESO, segons la
categoria, dels quatre centres vinarossencs.
Els dos concursos compten amb el suport i la

col·laboració del Servei d’Educació Plurilingüe
de la Direcció General d’Innovació Educativa
i Ordenació de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
Els jurats han estat formats per persones destacades
dins de l’àmbit cultural i docent vinculades a
Vinaròs: Mercedes Rodríguez, Maria Miralles, Alicia
Coscollano, Manuel Vicent Albiol, Manel Pitarch,
Joan Camil Roda i la regidora de Cultura, Anna
Fibla.
A pesar que en la convocatòria dels concursos
s’indicava que el lliurament de premis es realitzaria
en un acte emmarcat en la Fira del Llibre 2020
les circumstàncies que s’estan vivint a causa de la

XIV CONCURS DE CONTES INFANTILS ELOI MIRALLES
Conte guanyador:
Valentina la valenta, de Sergi Prades Ferreres (CEIP Manuel Foguet)

Contes finalistes:
El futur de la Terra, d’Elsa Zafra Bono (CEIP Assumpció)
El peixet impacient, d’Andrés Bas García (CEIP Sant Sebastià)
La nena aventurera de les roses, de Lucas Mesa Hernández (CEIP Jaume I)
Caçadora de gnoms, de Mar Mercé Biosca (CEIP Misericòrdia)
L’estoig màgic de Pepe, d’Iker García Gómez ( CC Consolació)
El diari fantàstic, de Nuria Lorente Beltrán (CC Divina Providència)

pandèmia provocada per la Covid-19 han obligat a
prendre la decisió d’ajornar l’acte de lliurament de
premis per tal de donar-li la rellevància que mereix
i garantir que totes les persones premiades puguen
assistir-hi acompanyades de les seues famílies i
amistats.
És per això que, quan la situació sanitària millore, es
decidirà la data de l’acte i es comunicarà a totes les
persones interessades.
L’Ajuntament de Vinaròs felicita l’alumnat
guanyador i finalista pel magnífic treball realitzat i
agraeix a la resta de participant, als equips docents
i als jurats, la participació i col·laboració perquè
aquest concurs puga realitzar-se anualment.

XIII CONCURS DE RELATS BREUS
CATEGORIA A (1r ESO)
Relat guanyador:
La lluna d’Andrés, d’Andrés Tapasco Villar (IES José Vilaplana)
Relats finalistes:
Una flama diferent, de Karolina Emma Dlugosz (IES Leopoldo Querol)
La vida en guerra, d’Alex Bel Astasio (CC Consolació)
Júpiter de Carla Galán Franco (CC Divina Providència)
CATEGORIA B (3r ESO)
Relat guanyador:
El silenci d’un t’estimo, de Naroa Bel Astasio (CC Consolació )
Relats finalistes:
24 hores, de Sandra Miralles Pérez(IES Leopoldo Querol)
Lluita pel que vols, d’Elena Torres Esparducer (IES José Vilaplana)
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Juny

El gobierno de Vinaròs no tiene
prioridades

Canvi climàtic

Per Fernando Juan - PSPV-PSOE Vinaròs

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Per CECILIA PASTOR

L’entrada
de
juny
està
representant,
per
a
la
ciutadania en conjunt, un
retorn a la normalitat, si es
vol dir així. Bon temps, apertura de terrasses i de
moltes botigues i altres activitats. Un retorn que
ens pot donar una falsa seguretat, que no tenim
del tot ni molt menys, però que genera un alè de
vida a nivell social i econòmic, i que ens permet
plantejar activitats que havíem vist totalment
eliminades degut al confinament.
Els socialistes estem treballant molt per a
reiniciar aquelles activitats prohibides durant
el confinament i la hivernació, ara que estem
en desescalada (quines terminologies...). El
restabliment dels serveis públics generals, les
activitats esportives, afavorir de nou que diferents
activitats econòmiques es puguen tornar a ofertar
i treballar, són part d’una feina feixuga. Costa molt
més obrir que tancar, i això ho sap tothom que està
passant ara mateix per aquest tràngol. I tot, sense
perdre de vista el risc inherent del COVID-19, ara i
en un possible rebrot.
Benvingudes són totes aquelles propostes que
ajuden a facilitar aquesta recuperació d’activitats
“normals”, que ja no ho seran, com abans, durant
molt de temps. Les restriccions a la mobilitat,
les normes de distanciament social i la reducció
d’aglomeracions han vingut per a quedar-se
durant un llarg període.
I en aquest context hem estat treballant en la
recuperació dels accessos a les cales, a les nostres
platges, en la neteja i recuperació de molts trams
de costa, molt malmesos aquest hivern, i en tornar
a recuperar la brillantor de la nostra ciutat. Volem
que Vinaròs sigue una destinació segura per a
un turisme segur, familiar; que tingue la suficient
capacitat de reviscolament de tots aquells negocis
i activitats que han estat massa temps aturats
i que, ens agrade o no, ara mateix són un dels
principals motors econòmics de la nostra ciutat.
Turisme saludable, turisme sostenible. Ara turisme
segur. I per això ens oferim i fomentem Vinaròs
com a destinació saludable. Ni més ni menys.
Un espai saludable, que necessita també de la
responsabilitat i civisme dels/les vinarossencs/
ques. Salut en primer lloc, i economia després.
Les recents dades de contagis i prevalença del
COVID-19 són positives. En els últims 21 dies (de
la data en que escrivim aquest article) no hi ha
cap nou cas, a Vinaròs. Però no hem de baixar la
guàrdia. Ara, més que mai, hem de conservar allò
que tenim, que per a alguns és poc i per a altres és
molt. I per això la tasca de neteja ha ser reforçada
per una tasca de vigilància. Vigilància a tots els
nivells, des de controls a les carreteres, passant pels
nostres carrers i les nostres platges. I incorporant
vigilància de la presència de parts del virus en les
nostres aigües residuals, que determinaran la seua
presència, o no, a la nostra població i ens servirà
com a mesura predictiva.
I també introduir, de nou, la cultura a la nostra
societat, la que carrega les ànimes i genera
sentiments, sensacions i ganes de gaudir de la
vida. A tastets, amb les possibilitats que podem,
però introduir-la.

El pleno de la pasada
sirvió
para
www.ppvinaros.es semana
constatar, una vez más,
que el actual gobierno municipal no tiene claras
las prioridades para Vinaròs, y si eso es grave en
una situación normal, ante la crisis provocada por
la mala gestión del coronavirus esta situación se
convierte en peligrosa para nuestra ciudad.
En el corral de Batet el actual gobierno lleva
invertidos más de 300.000 euros y ahora sumarle
a esa cantidad otros 110.000 euros demuestra que
no se tienen las ideas claras. Sobre todo si se tiene
en cuenta que nadie conoce el uso que se le dará
a ese edificio porque cada concejal cuando tiene
un micrófono delante dice una cosa. Primero tenía
que ubicarse la Oficina de Atención al Ciudadano,
después ser un museo, más tarde pasó a ser un
espacio destinado a la obra de Carles Santos,
unas semanas después se dijo que serían oficinas
municipales y la última que allí se ubicará el centro
de inspiración turística.
La realidad, que se invertirán más de 400.000
euros en reformar un edificio que no saben para
qué lo usarán y todo ello en un momento en que
centenares de autónomos siguen sin ingresar un
euro en sus cajas, mientras decenas de vinarocenses
no han cobrado ni un solo euro de los ERTE o en
el mismo momento en que el Ayuntamiento de
Vinaròs incumple la regla del gasto y debe aprobar
un plan económico y financiero para corregir ese
incremento de los gastos superfluos.
Para el Partido Popular están claras las prioridades:
bajada de impuestos para reactivar la economía
e invertir desde el Ayuntamiento en obras e
infraestructuras útiles y de futuro para nuestra
ciudad.
Reducir el IBI en un 10% y eliminar la tasa
municipal de basuras en 2020 y 2021 sería
posible si nuestro Ayuntamiento estuviera
gestionado por un gobierno con las ideas claras,
y decidido a tomar iniciativas más allá de la
publicidad y la propaganda a la que nos tienen
acostumbrados.
Por nuestra parte seguiremos insistiendo en
medidas que beneficien directamente a los
vinarocenses y con la mano tendida al diálogo con
todos para encontrar soluciones.
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La reclusió i la minimització de les
activitats comercials i el transport
deguts a l’estat d’alerta han
suposat una disminució de les
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, sobretot
de la indústria i del transport per carretera. De
manera similar, la contaminació atmosfèrica a
les nostres ciutats s’ha reduït, tant a la Xina com
a Europa. Caldria esperar que aquest fet redunde
positivament en la salut de les persones que
habiten aquests nuclis, normalment sotmeses a
alts nivells de contaminació.
Quan aquesta situació actual passe, problemes
com el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica
en les grans ciutats o la pèrdua de biodiversitat
continuaran
sent
desafiaments
d’enorme
magnitud, enfront dels quals s’han de proposar
mesures també urgents. El fet que es produiran
pics en el consum de béns i serveis, després de la
desescalada desencadenar una emissió massiva
de GEI (gas d’efecte invernacle) i compostos
contaminants en un model de producció i consum
encara fonamentat en l’ús de combustibles fòssils.
L’efecte rebot, tan desitjat des del punt de vista
econòmic, entranya un risc mediambiental seriós.
El repunt d’emissions podria fins i tot compensar la
reducció registrada durant l’etapa de confinament.
La importància de la conscienciació i l’educació
ambiental
Les persones que treballen en l’àmbit de la ciència
i la sostenibilitat, la societat civil i els responsables
polítics no podem perdre una altra oportunitat
d’acostar a la ciutadania les conseqüències
de les nostres decisions i hàbits quotidians.
Com ens movem, com treballem i com ens
alimentem influeix profundament en problemes
mediambientals d’enorme calat, té repercussions
socioeconòmiques greus i una incidència
transversal. Segurament aquesta crisi supose la
nostra entrada en una maduresa com a societat
sense massa precedents pròxims en el temps.
Molt probablement està naixent una consciència
de la col•col·lectivitat i la corresponsabilitat
social determinants per a encarar els molts
desafiaments que ens queden per enfrontar com
a societat en les pròximes dècades. Les mostres
de generositat, el suport mutu, la importància i
posada en valor de serveis públics essencials com
la sanitat, l’educació i la investigació són signes
del canvi. Serà necessari també recordar, per
exemple, que les elevades taxes de contaminació
atmosfèrica en ciutats com les del nord d’Itàlia o
Madrid –amb greus conseqüències per a la salut,
especialment en poblacions vulnerables– podrien
estar relacionades amb una major incidència de
malalties cardiorespiratòries com la COVID-19.
Haurem de reafirmar-nos en la urgència de reduir
l’emissió de GEI per a frenar un canvi climàtic que
ja causa el sofriment de molts éssers humans en el
planeta. Un canvi climàtic que també pot accelerar
l’arribada de malalties com la que estem patint.
Haurem de recordar que, si continuem
pressionant els ecosistemes naturals amb un
consum exacerbat de recursos i territori, podem
acostar-nos a focus de contagi. Podem perdre
la capacitat de resistir l’embat d’esdeveniments
climàtics extrems. Perdrem, en definitiva, la nostra
resiliència com a societat. La necessitat d’un canvi
de sistema però, potser l’anterior no és suficient
per a abordar els canvis estructurals de model que
es precisen perquè la degradació mediambiental
i les seues conseqüències (pandèmies com la de
COVID-19, entre elles) es pal·lien
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Solucions a la plaga de mosquits

Ser útil

Por Maria Dolores Miralles

Per Emmanuel Herrera

En la passada comissió
d’infraestructures i en el
plenari del mes de maig
de Vinaròs, el PVI vam
sol·licitant mesures urgents a la Generalitat
Valenciana i a la Diputació Provincial, per abordar
la problemàtica de la plaga de mosquit tigre que
afecta de nord a sud la província de Castelló
A la nostra província, amb una superfície major
de 6600 Km2 i més de 100 Km. de costa, hi han
grans aiguamolls, llits de rius, barrancs i zones
com desguassos d’estacions depuradores i altres
infraestructures, llocs que s’han convertit en focus
importants per la proliferació de plagues. Cal dir
també que les condicions climàtiques del mes
d’abril, amb pluges constats, han estat clau per la
seua propagació i que els tractaments aplicats no
haguen pogut fer efecte.
Tots som sabedors que l’impacte en la salut dels
nostres veïns és indiscutible, perquè ens consta
que les consultes als diversos centres de salut
aquest any han augmentat respecte a les de l’any
passat. També som conscients, que a dia d’avui,
la pandèmia del COVID-19, ha posat en escac i
mat l’activitat econòmica del nostre municipi. El
turisme és una font d’ingressos molt important per
a la majoria dels municipis afectats; aquest any la
situació és d’incertesa, però sí temin clar que tots
els plans d’estímul del sector turístic engegat per
les institucions i pels ajuntaments no serviran de
res si no es dóna una solució a aquest problema.
Molts municipis afectats han reforçat els
tractaments nocturns, però han estat insuficients,
perquè les picadures encara són presents.
També el confinament ha afavorit la proliferació
de mosquits perquè tenim moltes segones
residències, que no han estat ateses per els seus
propietaris i les intenses pluges han permès les
acumulacions d’aigua.
La premsa, dies passats, es feia ressò de les paraules
de la diputada provincial del Medi Natural Maria
Jiménez, la qual comunicava que la Diputació de
Castelló havia destinat prop d’un milió d’euros a
la vigilància i el control d’aquests dípters, perquè
era conscient del seu increment per les pluges i
les altes temperatures. Demanem urgentment la
intervenció de la Diputació o del Consell, perquè
els consistoris ja han fumigat amb els recursos dels
que disposaven, i han estat insuficient per frenar–
la.
És fonamental que tots els municipis i altres
entitats supramunicipals actuen d’una manera
conjunta i global i de “forma immediata” per
tractar aquesta problemàtica. També des del PVI
demanem la col·laboració dels ciutadans a l’hora
d’evitar acumulació d’aigua estancada en les
seues propietats.
Des del consistori cal emprendre intenses
campanyes d’informació i divulgació a través dels
diferents mitjans de comunicació (ràdio, premsa,
flyers, televisions locals,….), per a que tots els
ciutadans siguen coneixedors de les mesures
preventives que haurien d’adoptar, prendre’n
consciència i així entre tots posar les eines adients
per pal·liar aquest problema.
També estem d’acord amb la proposta creativa
que va presentar en la legislatura passada Acord
Ciutadà, cal informar als vinarossencs de l’existència
de plantes, com espígol, alfàbrega, calèndula,
citronella, …. que són repel·lents naturals dels
mosquits. Per això demanem al nostre consistori
que estudie la possibilitat d´utilitzar les plantes
esmentades en places, rotondes, i espais lliures
de Vinaròs. Estem convençuts que és més fàcil
d’aquesta manera aconseguir la col·laboració
ciutadana.

Hace más de un año en campaña
electoral ya mostraba mis recelos a
la política convertida en profesión
para algunos. Sin embargo, decidí
dar el paso adelante porque
mi única voluntad era aportar y colaborar lo
aprendido desde la sociedad civil. Tras estos 365
días participando activamente como portavoz
del grupo municipal de Ciudadanos estoy en
condiciones de decir que mis sospechas se han
ratificado.
Desde el minuto cero he desempeñado mi
responsabilidad pública con ilusión y mucho
esfuerzo, trabajando por aportar ideas y huyendo
de luchas partidistas que todo lo destruyen.
Valgan como ejemplo las muchísimas mociones
presentadas. Precisamente en el último pleno
hemos presentado tres propuestas destinadas
a facilitar la vida en esta “nueva normalidad”
provocada por la pandemia.
En la primera reclamamos disponer de toda
la información sanitaria por municipios para
afrontar la desescalada con garantías. Cabe decir
que, finalmente, y tras meses de espera y quejas
la Conselleria de Sanidad accedió a publicar la
semana pasada los datos por localidades de las
incidencias del coronavirus. Más vale tarde que
nunca. Ahora, somos los ayuntamientos quienes
debemos saber gestionar de la mejor manera esta
información.
En la segunda iniciativa pedimos al Gobierno
de España poder disponer del superávit en su
totalidad para destinarlo a las necesidades que
consideremos. Hasta ahora el Ejecutivo nos
incautaba este dinero, obligándonos a destinarlo,
exceptuando un 20 por ciento, a amortizar deuda.
Con la crisis actual se hace más importante que
nunca poder contar de cuantos más recursos y
liquidez mejor.
En nuestra tercera iniciativa reuníamos todas las
medidas económicas, sociales y sanitarias que
hemos ido proponiendo al equipo de Gobierno
durante esta emergencia de la Covid-19
Entre ellas, una ventanilla única y ayudas para
los autónomos, un plan de contingencia social
que aumentara las dotaciones para Cruz Roja y
Cáritas, un protocolo ante posibles rebrotes y
una campaña de concienciación sobre el uso y
destrucción de las mascarillas y los guantes.
Desgraciadamente, en el caso de esta última, no
todos fueron capaces de entender el momento en
el que nos encontramos, de poner los intereses de
todos los vecinos por encima de los partidos y de
los votantes. La vieja política todavía sigue muy
viva y el PP decidió no apoyar la propuesta y por
tanto, no apoyar a los vecinos de Vinaròs. Pero pese
a ello, desde Ciudadanos y yo particularmente
seguiré siendo útil porque es la única forma en
la que concibo el servicio público. Sumando,
aportando y dando ideas.
En este sentido, agradecer también al equipo de
Gobierno que haya aceptado las medidas sobre
los protocolos, las campañas y la ventanilla única
pensadas únicamente por y para el beneficio
común.
Porque las medallas para el que las quiera, en
mi caso me quedo con la enorme satisfacción
del deber cumplido, de ser útil, de cumplir con
mi palabra y de tener una actitud SIEMPRE
PROACTIVA
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Por intereses
Manuel Villalta-Esquerra Unida

En Izquierda Unida de Vinaròs entendemos que en
el tiempo que llevamos de la epidemia cada uno
sabrá si nos ha hecho mejor, peor o más fuertes,
como dice el gobierno, pero lo que sí parece por
lo que estamos viendo es que nos ha vuelto más
auténticos. Se ve mejor en la crisis cómo somos
cada uno y cuánto tardamos en pasar del arrebato
al interés particular y partidista.
Hace tan solo unos días hemos vuelto a
comprobar cómo actúa cada partido político con
representación estatal, sin tener en cuenta la grave
situación por la que estamos pasando con casi
30.000 muertos. Miles de personas haciendo colas
para poder conseguir algo de comida. El enorme
aumento del paro que se prevé. Miles de pequeñas
y medianas empresas que no podrán abrir las
puertas, y algunos temas más del mismo estilo. Y
viendo lo que estamos viendo dudamos que ni el
mismo gobierno saldrá mejor y más fuerte.
Aunque desde Izquierda Unida tenemos que
reconocer que el gobierno está tomando algunas

medidas y exponiendo otras con el objetivo de
ayudar a los más necesitados y los más vulnerables.
Es cierto que la situación por la que estamos
pasando es difícil y complicada y que se prevé
que será para tiempo. Tiempo en el que podrá
comprobar cómo somos cada uno, si nos ha vuelto
más auténticos y quienes pasan del arrebato el
insulto y la provocación al interés particular y
partidista.
En Vinaròs, en todo el tiempo que llevamos de
pandemia en Izquierda Unida, no sabemos si
saldremos mejor, peor o más fuertes, ya que el
equipo de gobierno municipal a dia de hoy no ha
manifestado cual es la situación laboral, social y
económica existente en Vinaròs.
Hemos podido comprobar que tanto Cáritas como
Cruz Roja de Vinaròs están haciendo un magnífico
trabajo para ayudar a mucha gente que lo está
pasando mal. Pero la situación real en Vinarós
sobre lo expuesto por medio del equipo de

gobierno seguimos sin conocerla.
Como tampoco conocemos si el
equipo de gobierno tiene pensado
algunas medidas de apoyo y ayuda
a los que lo están pasando mal.
Lo que sí que conocemos por medio
de la prensa local es que en el tiempo de la actual
epidemia el equipo de gobierno si está tomando
algunas medidas en temas como, preparar
y acondicionar las playas. Adecuar el Carril
Lúdico. Los trabajos de desinfección por parte
de los bomberos. La reapertura de los Huertos
Solidarios, y algún tema más de lo mismo. Desde
Izquierda Unida no decimos que no se tengan
que hacer, lo que si decimos que si no habrán en
estos momentos otras medidas más urgentes y
necesarias que otras.
Pero bueno cada uno sabrá si lo ha hecho mejor,
peor o si sale más fuerte, incluso cuanto tardamos
de pasar del arrebato al interés particular y
partidista.

Seguimos llegando tarde
Teniendo la experiencia de los ERTES, en los que
algunos no han cobrado aun, o han tardado dos
meses en hacerlo, ante la necesidad económica
de tantas familias, solo hay que ver las noticias
y el continuo incremento de gente necesitada
de beneficencia. Se aprueba un Ingreso Mínimo
Vital por real decreto-ley y por vía de urgencia
(necesario y superurgente en estos momentos)
entrando en vigor según el BOE el 29 de Mayo de
2020. Firmado Pedro… Como es posible que dicha
solicitud no pueda tramitarse hasta el 15 de Junio
y la Seguridad Social tenga plazo para contestarte
en tres meses, cuando según la Federación del
Banco de alimentos están atendiendo casi a 1´5
millones de personas y el Instituto de Estudios
Sociales y Sociología aplicada estima 8´5 millones
de personas en riesgo de Exclusión Social. La Cruz
Roja, en su informe, va más allá y señala a más de
12 millones de personas que pueden caer en ese
riesgo de exclusión.

Antonio Nájar

Entenderán estos políticos la palabra URGENCIA y
que las personas aspiramos a comer honradamente
tres veces al día. Salimos de un confinamiento
con trabajo y negocios cerrados, y ustedes, lejos
de haber trabajado durante este tiempo - porque
cobrar, sí han cobrado- buscando medidas efectivas
y rápidas con el ejecutivo de más Ministerios de
la Democracia, más Ministros y asesores, siguen
llegando tarde.
Tan importante es promover la ley, como después
de la foto y el reparto de medallas hacer que esta
llegue a los ciudadanos y cumpla su extraordinaria
y urgente necesidad. Según la memoria de esta ley:
en 2016 en el marco del programa para el Empleo
y la Innovación Social. El gobierno de España a
través del entonces Ministerio de Sanidad elaboró
un informe de esta necesidad; igualmente en
Febrero de 2017 el parlamento español, tomó en
consideración una Iniciativa Legislativa Popular,
a propuesta de los sindicatos con objeto de

Terres del Sénia
Ara que ja hem passat part del coronavirus i hem
entrat al desconfinament que segons sembla ha
de ser esglaonat, hem pogut llegir llibres i articles,
que en condicions normals, mai haguéssem tingut
l’ocasió de llegir-los.
Un d’aquests és el del nostre contertulià de la
Jaume I , canareu per mes senyes Josep Sancho,
que per la seva reivindicació territorial, entre més
coses, val la pena reproduir, i ho fem a continuació.
Hi ha gent que diu que Alcanar no és de les Terres
de l’Ebre . Però jo, des de casa resseguint la llarga
avinguda veig el verd dels tarongerals el blanc de
Les Cases, i el blau tranquil del port natural dels
Alfacs . I allà, al fons, marronosa, feréstega i salvatge,
la Punta de la Banya. I el blanc mediterrani de les
salines, de la casa de les Salines.
Tanta volta que pegues per anar-hi i tan prop que
està. Ara, amb el confinament, la mirava més, cada
dia, Punta de la Banya, Trabucador esborrat, ja es
l’illa de la Banya?
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establecer una prestación de ingresos mínimos,
que se transformó en la ayuda por desempleo de
los 450 Euros. Ahora es más necesaria que nunca,
pero no es una genialidad de algún miembro del
gobierno, sino una medida madurada en el tiempo
y puesta en práctica en el momento adecuado. Lo
importante es que no se dirija a grupos o individuos
concretos, si no atendiendo a aquellos que en
este momento determinado sufren situación de
exclusión y vulnerabilidad.
Es un error tomar como referencia la declaración
de Renta del año anterior, ya que hay familias que
de trabajar el matrimonio, han pasado a engrosar
las listas de paro, y no todos se pueden acoger a
él; en el caso de los autónomos sin paro, teniendo
una vivienda y contándoles como patrimonio,
aun sin ingresos, no tienen derecho a ese ingreso
mínimo vital Tal vez piensen que teniendo terreno,
en vez de césped, pueden plantar hortalizas para
su consumo.

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Atinant mes cap al nord, per damunt dels terrats
del poble, fent puntetes, es veuen les crestes del
Montsià. Deu ser la Molacima? No ho sé , no sóc cap
expert. Però diuen, els que en saben, que li diuen
així, perquè del meu poble - i també dels altres- fa
l’efecte que ho es el cim, però no, no ho és. Tot i
que , ja se sap, les muntanyes es mostren, tot depèn
d’on les mires. Ara, sigui com sigui, des d’allà si que
es veu la Banya. I des de dalt de tot el Delta sencer,
desplegat com un full de paper.
Mirant més cap al nord sobretot al mig del poble,
el campanar, trencat per un llamp ja fa uns anys.
Coses de llegenda. I la Serreta, els últims dominis
del Montsià, allà on es fa catxet, catxet. Del Montsià
si que tots estem d’acord que en som, si no de la
comarca inventada, almenys de la serra. La serreta
d’Alcanar, com la de tots els pobles que en tenen,
té les seves llegendes. Antigues històries de coves
i gitanes. També molt a prop, mirant cap a l’oest
aquí mateix hi ha el Puig de la Misericòrdia, Sant
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Sebastià, patró de Vinaròs.
Tanta volta que pegues per anar-hi i tan a prop
que es veu i que està. I darrere, molt mes lluny,
comencen a començar els Ports.
En majúscula també no els de Tortosa i Beseit sinó
més els de Morella, Vilafranca, Ares i Castellfort. Tot
i que ben pensat , són tots els mateixos.
I tornant a mirar a la mar, allà a l’altre fons, es veu
Peníscola. I la serra d’Irta vol dir que entremig hi
ha tota la terra del Sènia, que amb l’aigua d’abril,
tornava a baixar, i tornava a ser riu, com en vells
temps del Regne i del Principat.
És la comarca que encara no s’ha dibuixat en cap
despatx oficial. Però que està allà, que existeix en
la vida quotidiana de la gent .Llavors, des de casa,
torno a mirar a un horitzó i a l’altre, a la mar i a la
muntanya i penso que devem ser de l’Ebre i devem
ser el Sènia . Del Delta als Ports i del Montsià a
Peníscola.
Cabòries dels temps de confinament.
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Caixeta borda

Andrés Albiol

Pescadores cerqueros clasificando las capturas

Mar caluroso y estable de la primavera

Las aguas permanecieron tranquilas y se pudo faenar las cinco jornadas en todas las modalidades.
Las extracciones resultaron dispares, en especial del peix blau que aflojó. Y las cotizaciones variaron
bastante según día y la especie.
La pesca de arrastre está operada por siete bous al estar uno trabajando en el remolque a jaulas
de atunes para una empresa de L’Atmella de Mar. Las subastas han sido de cigala, gamba, calamar,
pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, pulpo roquero y
blanco, raya, pejerrei, canana y morralla.
El cerco, esta semana mermaron las capturas y la mayoría de traíñas partieron hacia otras latitudes.
El lunes entre siete llum pillaron 700 cajas de boquerón (8 kg/caja) y 100 de sardina. El martes entre
tres desembarcaron 250 de seitó. Y el miércoles, tres llevaron 300 de ‘oro azul’ y 50 de sardina. La
procedencia era; 2 de Vinaròs, 1 de S. P. del Pinatar, 1 de Torrevieja, 1 de Burriana y el resto del Grau
de Castelló.
Los artes menores, casi todos los trasmalleros calan al langostino y conjuntamente pillan sepia. Uno
se dedica al mabre, corva y lubina. Otro al lenguado, rombo y palaí. Y otro a la langosta, bogavante,
cabracho, dentón y brótola.
Y el palangrillo costero, dos barquitas faenan con el arte de anzuelos para atrapar dorada, pagel,
pargo y sargo.

Los beneficiosos rayos solares

Recordar que los científicos nos dicen que la carencia de vitamina D impide a la persona la absorción
de calcio y los huesos se debilitan. Además dicha supervitamina acciona casi todas las células
importantes de nuestro organismo, como los músculos, pulmón, etc., y el sistema inmunológico.
Esta vitamina la sintetizamos en la piel por la exposición a los rayos ultravioleta B del sol. Con 10
minutos diarios expuestos es suficiente para garantizar el efecto beneficioso de los rayos UVB, pero
ha de ser sin fotoproctector solar y tiene que ser fuera de unas horas en que la acción perjudicial del
sol es máxima. Los expertos dicen que el mayor riesgo está entre las 12 y las 17 h. Como curiosidad,
después de una comida sólo se obtiene la octava parte de la cantidad recomendada de vitamina D. A
cambio contribuyen a producir antibióticos naturales, etc. También decir que para obtener la misma
cantidad vitamina D que proporciona esos 10’ de sol a partir de la ingesta, habría que tomar unos 20
huevos diarios. O sea, que con cuidado y medidas a tomar un poco ce rayos solares.

És pareguda a la típica caixeta que hi ha pel nostre
litoral i que era recol·lectada bussejant per a
consumir-se com a marisc, ben torrada o al vapor.
Es diferència a simple vista per què la borda està
recoberta per pilositat llarga. I després que el sabor
de les seues carns no és tan bo. També se l’anomena
peu de cabrit bord, en castellà arca pelosa, en anglés
teyva seira, en alemany Bärtige Archenmuschel
i en francés arche barbue. El seu nom científic és
Barbatia barbata. Este mol·lusc de la classe bivalva
i de la família dels árcids és equivalva, asimètrica. La
seua petxina és comprimida amb l’òmfal prop del
centre. Les dents de la seua frontissa de tancament
estan atrofiats. És una espècie oval, angulosa. La
superfície dorsal i lligaments poc amples. Posseïx
moltes costelles radials que estan tallades per línies
concèntriques. La capa mes externa que recobrix
les valves forma unes barbes llargues, còrnies, en la
mitat inferior de la petxina.
La seua estructura la formen làmines entrecreuades.
Creix a base d’un 90% de substàncies minerals
inorgàniques, en especial compost per carbonat
càlcic i la resta d’orgàniques. És de color terrós
fosc per fora i per dins blanc aporcelanad sobre
marges marrons. Talla fins a 6 cm. El cos carnós de
l’animal que està dins protegit per la corfa, té un peu
escassament desenrotllat i adaptat a la vida sèssil.
Sense sifó. Té un parell de brànquies amb dos sèries
de filaments cada una per a formar unides quatre
sèries laminars. A la primavera els òvuls i esperma
s’emeten lliures a l’aigua perquè fecunden. De l’ou ix
una larva que es fixarà sobre llocs durs com a roques
en llocs resguardats fins als 30 m. de profunditat.
S’alimenta filtrant animalets planctònics que filtren
amb el seu aparell branquial. Se subjecta a substrat
per mitjà del desenrotllat bise o fils de composició
proteica.
Se protegixen de depredadors com a peixos amb
fortes mandíbules, polps, estreles, etc. tancant
hermèticament les valves per mitjà dels seus
interiors músculs adductors.

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE MAIG DE L’ANY 2020 (I)
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrita (Raya)
Besuc (Besugo)
Voga/Xucla(Boga/Picarel)
Rallat (Bonítol, Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (P. de San Pedro)
Orà (Muixarra, Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)

1.123 kg
13
870
164
161
6
40
415
172
461
161
140
804
108
5.996
3.468
28
26
10
88
448
13.181

Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina (Sardina)
Sorella (Jurel real)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Bis, Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrei)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)

576
3.660
2.000
34
77
8.313
1.827
654
51
623
8
996
11
12
105
31
6
285
228
2
10
4
2

Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Mamona (Brótola de fango)
Total.............................
CRUSTACIS:
Cranc de paleta (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llangosta (Langosta)
Gambes (Quisquilla, Camarón)
Llomàntol (Bogavante)
Total....................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió
(Choquito)
187
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Choco, Jibia)

341
15
5
10
21
_______
47.792
221
62
72
2.246
9
134
1
______
2.745
82
punxa
520
39

Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total……………….…
Total Arrossegament.......
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)
Melva (Canutera)
Rallat (Bonítol, Bonito)
Caballa (Verdel)
Peix espasa (Emperador)
Aspet (Espetón)
Sardina (Sardina)
Biso (Estornino)
Total Cèrcol................

587
499
3
4
172
2
______
2.094
52.630
215.300
591
80
1.022
34
16
14.607
269
________
231.918
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Suspensió del
repartiment dels
lots de Sant Joan
L’Ajuntament de Vinaròs informa
que, a causa de la situació actual
d’estat d’alarma per la pandèmia
de Covid-19 i la conseqüent
suspensió de la Fira i Festes
de Sant Joan i Sant Pere, no es
procedirà al repartiment dels lots
de Sant Joan.

per Tu per Mi

Llavem-nos les mans

per Tu per Mi

Quedem-nos a casa

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

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

per Tu per Mi
Evitem el contacte

per Tu per Mi

Evitem tocar-nos els ulls, Cobrim-nos la boca i el nas
amb el colze en tossir o
el nas i la boca
esternudar

per Tu per Mi
No rebam visites
si no són necessàries
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MESURES GENERALS PER A L’ACCÉS I ÚS DE LES PLATGES I CALES
Temporada de bany de l’1 de juny al 30 de setembre
CAMPANYA PLATGES I CALES SEGURES A VINARÒS
ACTUA AMB RESPONSABILITAT SOCIAL EN BENEFICI DE TOTS
A causa de la Covid-19, l’Ajuntament de Vinaròs ha de prendre mesures extraordinàries en
l’accés i ús de les platges del municipi. Aquestes mesures són fruit de la normativa publicada
pel Govern d’Espanya i de les recomanacions de la Guia de Platges Segures publicada per Turisme Comunitat Valenciana.
Totes les mesures estan vinculades a la higiene, neteja, manteniment, vigilància i informació
per gaudir de les platges d’una manera segura i sostenible. TOTS ELS USUARIS DE LES PLATGES
han de complir de manera obligatòria les mesures establides per les autoritats competents.
Des de l’Ajuntament de Vinaròs apel·lem a la RESPONSABILITAT INDIVIDUAL PER AL COMPLIMENT D’AQUESTES EN BENEFICI DE TOTS I TOTES.
1.

SI TENS SÍMPTOMES compatibles amb una possible infecció per Covid-19 o has estat en
contacte amb una persona infectada, has d’aïllar-te fins a rebre instruccions de les autoritats sanitàries i NO HAS D’ACCEDIR A LES PLATGES DE VINARÒS.

2.

S’han habilitat dues passarel·les en cadascuna de les entrades de les platges del Fortí i de
Fora del Forat, una d’entrada i una de sortida, adequadament senyalitzades.

3.

Els primers 10 metres des de la vora de la mar queden reservats per a l’accés a l’aigua i el
moviment d’usuaris. No hi col·loques tovalloles, cadires, para-sols, gandules ni qualsevol
altre element que dificulte o impedisca el pas.

4.

Queden PROHIBITS ELS GRUPS DE MÉS DE 15 PERSONES a les platges de Vinaròs.

5.

La distància interpersonal ha de ser com a mínim de 2 metres entre usuaris de diferents
unitats convivents. RESPECTA AQUESTA DISTÀNCIA EN TOT MOMENT, TANT A L’ARENA
COM A L’AIGUA I EN ELS DESPLAÇAMENTS. Com a mesura general, recomanem una distància de 4 metres entre para-sols.

6.

Et recomanem realitzar el menor nombre de desplaçaments dins de la platja, per no interferir en la distància interpersonal.

7.

Extrema la vigilància sobre els menors per assegurar-te que mantenen els 2 metres de
distància interpersonal, especialment en els jocs a l’arena.

8.

Et recomanem portar gel hidroalcohòlic entre les pertinences per a l’estada a la platja.

9.

Volem que les platges i cales de Vinaròs siguen ESPAIS LLIURES DE FUM, ja que les burilles
suposen un risc de contagi i contaminació de l’entorn.

10. Et recomanem que portes una bossa per guardar els residus que generes durant l’estada a
la platja i que la diposites als contenidors ubicats a la sortida, per mantenir la platja lliure
de residus i evitar desplaçaments innecessaris.
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11. Si a la platja tens tos o esternuts utilitza un mocador d’un sol ús i tira’l de seguida
als contenidors o papereres o guarda’l en una bossa tancada per tirar-lo més tard.
Si no tens mocadors, tus o esternuda sobre la part interior del colze.
12. Et recomanem l’ús de xancles en tota la platja i especialment a les passarel·les i
rentapeus, quan es puguen fer servir.
13. Et recomanem no jugar amb elements com pales, pilotes o discos per no interferir
en la distància social i evitar possibles contagis.
14. El vent fort pot ser transmissor de la Covid-19, per això, augmenta la distància social a més de 2 metres si durant la teua estada a la platja es produeix un augment
de la força de vent.
15. Els RENTAPEUS ESTAN TANCATS per la teua seguretat. Quan s’obrin al públic, únicament es podran utilitzar a la sortida de la platja. Després d’usar-los et recomanem que et rentes les mans amb hidrogel.
16. Les zones de JOCS INFANTILS I ESPORTIUS ESTAN TANCATS actualment per la
teua seguretat. Les papereres s’han reubicat als accessos per garantir la seua higiene i manteniment.
El personal de Salvament i Socorrisme es troba a la teua disposició
per la teua seguretat i per resoldre qualsevol dubte o consulta,
així com per vigilar el compliment d’aquestes normes.
ET DEMANEM QUE SEGUISQUES LES SEUES INDICACIONS
L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret d’aplicar les mesures addicionals necessàries
per a complir la normativa i recomanacions establides per les autoritats competents,
així com d’aplicar les sancions que corresponguen.

INFORMACIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DE LES PLATGES I CALES
I LES MESURES POSADES EN MARXA PER L’AJUNTAMENT DE VINARÒS
1.
2.
3.
4.
5.

Diàriament es neteja l’arena de les platges per mitjans mecànics i manuals.
La neteja es fa també en tots els serveis com passamans o passarel·les.
Les papereres i contenidors per a residus es buiden i es desinfecten diàriament.
S’ha instal·lat senyalització específica per a informar els usuaris sobre les mesures
generals d’accés i ús de les platges.
Es realitzen activitats d’inspecció sobre l’aforament de les platges per complir amb
les mesures de distanciament social. Aquestes mesures s’aniran adaptant a les diferents fases de desescalada durant la temporada de bany.
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PUBLICITAT

¡Atrévete a probarla!
Tel.: 964 45 57 22
30

c/Socorro, 1 VINARÒS

agenda
6 de juny de 2020

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AUTOBUSOS

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

6

juny

VALLS

Zona turística nord, 11

7

juny

MATEU

c. Sant Francesc, 103

8

juny

GUIMERÀ

9

juny

SANZ

10

juny

VALLS

11

juny

FERRER

12

juny

MATEU

Pl. Parroquial, 11
c. Pont, 83

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

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

i 19.45.

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

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

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

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

(HORARI ESTIU)

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

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

 ZONA SUD

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

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

1

Destino:
Trenes para el día:
Número de viajeros:

TRENS VINARÒS- BARCELONA 					
Tren

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

Salida
06.53
07.52
10.03
11.35
14.32
16.22
17.43
18.32
18.43
22.05

Llegada
10.25
10.10
14.27
13.40
16.40
19.27
20.02
20.40
22.25
23.59

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

Duración

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

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

VALENCIA (TODAS)
miércoles 15 enero 2020
1

TRENS VINARÒS-VALÈNCIA

Salida
Precio desde*
05.45

Tren

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

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

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

Duración

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

Precio desde*

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

31

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

