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La programació
Reines i reis

Horaris 

L’hora de les gales de reines i reis

Vinaròs és Carnaval!
El 40è aniversari arranca amb una brillant arribada 

Dissabte a les 21h i diumenge a les 19.30h 
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I M P O RTA N T
Aquest setmanari no accepta com a 
seues les opinions expressades pels 
col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l’autenticitat 
de la publicitat. Les col·laboracions ens 
poden fer arribar per correu electrònic 
a diariet@vinaros.es i no podran 
sobrepassar les 25 línies en Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fix. 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.

En escrits que requerisquen resposta sols 
s’admetrà un torn de rèplica.

VinaròsE L  D I A R I E T

La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, encapçalada pel primer tinent d’alcalde Marc Albella, ha 
fet públiques les dades de l’ocupació turística de la destinació. Per tal d’obtenir-les, d’una banda, s’ha consultat 
les empreses d’allotjament reglat de la destinació, i d’altra banda, s’han considerat les dades dels visitants que ha 
obtingut la Tourist Info Vinaròs. Així doncs, d’acord amb les xifres recollides la ciutat ha aconseguit un 79% d’ocupació.
Pel que fa a la procedència dels visitants, sobretot destaca el turista nacional, especialment l’aragonés i el català, 
que continua sent el que més viatja fins a la nostra destinació per gaudir de la costa i la gastronomia. En relació als 
estrangers, els alemanys i francesos han sigut els més destacats amb un notable increment en relació a les dades del 
2019. 
En referència als allotjaments, els hotels i els càmpings són l’opció escollida de manera preferent pels visitants, on 
sobretot destaca el càmping amb 100% d’ocupació.
Amb aquestes dades el regidor Albella ha mostrat la seua satisfacció per les xifres i ha destacat “l’esforç realitzat en la 
programació d’activitats turístiques, afegit a la recuperació de la celebració de la Setmana Santa, han sigut clau per 
aconseguir unes dades positives, similars a les que s’assolien abans de la pandèmia”.

Vinaròs assoleix el 79% d’ocupació turística 
durant la Setmana Santa

L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre el Consorci 
C1 i l’Ajuntament per a realitzar la implantació de la recollida 
selectiva de matèria orgànica al municipi, amb les conseqüents 
millores ambientals que això comportarà.
El Consistori realitzarà diverses accions, com l’adquisició de 10 
compostadors dinàmics per a escoles i instal·lacions municipals, 
per tal d’obtenir compost amb les restes orgàniques (cost 
aproximat 15.000€). També es farà l’adquisició de cubells perforats 
i bosses compostables per a tindre el material necessari per a fer 
la recollida.
De manera més global, es realitzarà una potent campanya de 
sensibilització ambiental específica de la fracció orgànica per 
donar a conéixer el servei de recollida i les potencialitats d’aquest 
residu. Una campanya amb una inversió aproximada de 12.000€.
La regidora de Transició Ecològica i d’Obres i Serveis, Carmen 
Morellà, ha destacat “la necessitat d’una ciutadania responsable i 
implicada amb la gestió dels residus sòlids urbans”. Segons afegia 
els serveis tècnics tenen preparada la modificació de l’actual 
contracte de recollida per incloure aquesta fracció en la concessió 

del servei.

L’orgÀnica
al contenidor

marró
Xicotetes 
restes de 
plantes.

Restes de menjar 
i de laseua 
preparació.

Tovalloletes de 
paper impregnades 

de menjar.

Xicotetes 
restes de 
plantes.

Restes de menjar 
i de la seua 
preparació.

Tovalloletes de 
paper impregnades 

de menjar.

L’Ajuntament signa el conveni amb el consorci de 
residus per a implantar la recollida orgànica
Per un import de prop de 30.000€
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Vinaròs assoleix el 79% d’ocupació turística 

durant la Setmana Santa

TRIAL MODE − Click here for more information TRIAL MODE − Click here for more information

La regidora d’Ocupació, Maria Cano i la regidora de Comerç, Paula 
Cerdà, han presentat Vinaròs Promou, la identitat corporativa 
de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Vinaròs. Es tracta d’una iniciativa per a donar a conéixer, de 
forma àgil i directa les accions que es realitzen des de l’ADL. En 
aquest sentit, la regidora Cano assenyalava que “en ocasions, els 
programes que es realitzen passen desapercebuts o no arriben 
als col·lectius destinataris en el temps adequat. Amb la creació 
de la marca Vinaròs Promou pretenem millorar la comunicació 
amb els potencials beneficiaris dels serveis: persones en recerca 
activa d’ocupació, aquelles que vulguen ampliar la seua formació 
o iniciar un projecte empresarial, i també amb el teixit empresarial, 
per a acompanyar-los en els processos de transformació i millora 
de la seua competitivitat”.
Cano detallava les iniciatives que s’han dut a terme en l’àmbit de 
les polítiques actives d’ocupació, finançades per la Generalitat 
Valenciana, entre les quals ha destacat els programes de Formació 
i Ocupació, iniciats l’any 2021 i que continuen en execució: el 
projecte Vinaròs T’Avalem InnovaWeb, el programa Et Formem 
2020 i el Taller d’Ocupació Vinaròs Accessible, amb una inversió 
de més de 900.000€ i la contractació de 49 persones per al seu 
desenvolupament. 
D’altra banda, destacava les accions que en matèria de formació 

Vinaròs Promou, la nova identitat gràfica de l’Agència de 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Vinaròs

L’objectiu de la marca és 
comunicar de manera àgil i directa 

les accions per al foment de 
l’ocupació, la formació, l’impuls 
de l’emprenedoria i la innovació 

empresarial que realitza l’Agència 
de Desenvolupament Local

es realitzen des de Vinaròs Promou: per 
a trobar feina, per a emprendre i per a 
empreses.
Per la seua banda, la regidora Cerdà 
ha explica que Vinaròs Promou també 
treballa per al foment de la Innovació 
Comercial com a agència acreditada per 
la Generalitat Valenciana i ha comentat 
que “l’objectiu és ajudar i assessorar els 
comerços perquè puguen créixer o fer 
el salt cap a la digitalització per ser més 
competitius en un món cada vegada més 
digital”. Així mateix, afegia que també 

es realitzen iniciatives de dinamització 
i promoció comercial i es gestionen 
subvencions adreçades al sector.
Vinaròs Promou ha obert canals de 
comunicació en les xarxes socials 
Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube 
i en breu també estarà present en 
Telegram. Les dos regidores han convidat 
la ciutadania i empreses de Vinaròs a 
seguir Vinaròs Promou en xarxes per 
accedir de primera mà a la informació 
de les iniciatives i programes impulsats a 
Vinaròs.
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MANIFESTACIÓ 
  1DE MAIG i sempre,       
LLUITA     
 

       OBRERA!!  
 

11h30’   PLAÇA   
AJUNTAMENT VINARÒS 

_________________________________________ 
 

A PARTIR DE LES 12.30 a la PLAÇA 1 DE MAIG: 

lectura  manifestos +Actuació de “Solk” 

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL    

La  UPCCA  (Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives) impartirà els tallers de prevenció 
de les addiccions a les noves tecnologia en els diferents 
centres de la localitat. Aquests tallers que tenen com a 
objectiu informar sobre les addiccions tecnològiques 
(concretament el telèfon mòbil i internet), sensibilitzar 
sobre les conseqüències negatives de l’addicció i 
entrenar en les habilitats necessàries per a prevenir 
aquests problemes addictius, es realitzaran en 5é i 6é de 
Primària i comptaran amb una participació total de 500 
alumnes.
Les addiccions a les noves tecnologies cada 
vegada comencen a edats més primerenques 
per això  és  important que des de petits els 
joves  coneguen  els avantatges que tenen el telèfon 
mòbil, Internet i les xarxes socials, però també han de 
ser conscients que poden arribar a tindre problemes si 
no es fa un ús responsable de les noves tecnologies.
Aquests tallers s’emmarquen dins de la intervenció que 
es duu a terme des de la UPCCA en l’àmbit escolar , on 
a més, seguint el Pla Municipal de Drogodependències, 
es realitzen altres programes i tallers de prevenció en 
addiccions a substàncies o conductes addictives com 
són els tallers sobre el “Cànnabis”, “Drogodependències” 
o els “Jocs d’atzar”.

Comencen els tallers de prevenció de l’addicció 
a les noves tecnologies en Primària

Els col·legis de la Mare de Déu de la Misericòrdia i el Manuel Foguet van acollir les 
activitats organitzades dintre del programes Easter English i Easter Sports adreçats 
als xiquets d’infantil i primària. Recordem que es tracta d’una iniciativa que pretén 
oferir entreteniment i oci als petits durant les vacances de Setmana Santa, tot en 
anglés, perquè milloren els seus coneixements de la llengua, al mateix temps que 
es diverteixen. 
La regidora d’Educació, Begoña López, ha destacat que enguany es van matricular 
137 alumnes per a l’Easter English, mentre que a l’Easter Sports es va arribar a les 
74 inscripcions. Segons afegia “no només es tracta d’oferir activitats als més petits, 
sinó que també suposa una ajuda molt important perquè els pares puguen seguir 
conciliant la vida laboral amb la familiar durant les vacances escolars de Setmana 
Santa”. 
En aquest sentit, López ha insistit que totes les activitats s’han fet en anglés perquè 
els xiquets milloren els seus coneixements de la llengua, sempre amb jocs, tallers i 
activitats dinàmiques, perquè al mateix temps d’aprendre es puguen divertir.

Més d’un centenar de xiquets participen en l’Escola de Pasqua

L'Associació Smara Castelló busca famílies interessades a Vinaròs i comarca en 
l'acollida de xiquetes i xiquets nascuts al 2014 (entre 8 i 9 anys) mitjançant el 
programa Vacances en Pau, que després de dos anys de parèntesis, degut a la 
pamdèmia del covid 19, es torna a reprendre amb molta il•lusió. I els xiquets i 
xiquetes dels camps de refugiats al desert d'Argèlia desitgen passar un estiu 
d'ensomni fora de la sorra del desert i de la seua climatologia extrema.
Aquest programa funciona des de fa 30 anys en la província de Castelló. I Vinaròs 
sempre ha sigut un dels pobles acollidors.
L'acollida no suposa despeses més enllà d'obrir-los les portes de casa nostra i 
considerar-los com un membre més de la nostra família durant els mesos de 
juliol i agost.

Durant aquestos mesos poden fer-se revisions pediàtriques (venen amb cartilla 
sanitària), tindre una alimentació completa i equilibrada, poden assistir a l’escola 
d’estiu i poden descobrir i gaudir d'un món nou per a elles i ells. Ja que aquests 
xiquets i xiquetes són la segona generació nascuda en els camps de refugiats i 
mai han vist res més enllà del mar de sorra on viuen.

VOS ANIMEM A L’ACOLLIMENT

Es busquen famílies 
acollidores de Vinaròs
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X.Flores

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís 
Gandía, ha insistido hoy en la necesidad de que “RENFE recupere, de una 
vez por todas, las 12 frecuencias diarias de trenes Regionales que aprobó el 
gobierno del PP y que los socialistas llevan recortando desde hace dos años”.
Gandía ha señalado que “exigimos aquello que es de justicia, los trenes que 
necesita la gente de Vinaròs para poder estudiar, trabajar y desplazarse a 
Castellón con comodidad y seguridad. Desde junio del pasado año RENFE 
no tiene ninguna excusa para recortarnos un servicio declarado como 
Obligación de Servicio Público por el Consejo de Ministros”.
Los populares de Vinaròs han lamentado que “como siempre el gobierno de 
Alsina tapa los recortes del PSOE y se niega a exigir los 12 trenes diarios por 

sentido. Vinaròs tiene un Alcalde que defiende a su partido en lugar de los 
intereses de los vinarocenses”.
El portavoz adjunto recordaba que “mañana se retoman las clases en la 
universidad y centenares de alumnos deberán mantener los pisos alquilados 
por la negativa del gobierno del PSOE a recuperar unas frecuencias necesarias 
para el futuro de nuestra comarca”.
Finalizaba Gandía señalando que “no vamos a callarnos como hace Alsina ni 
vamos a dejar de reclamar aquello que es bueno para Vinaròs. No queremos 
más recortes en las frecuencias ferroviarias, en el PP tenemos claro que 
primero es Vinaròs y que estamos para trabajar por el bien de nuestra ciudad”. 

El PP exige a RENFE la 
recuperación inmediata de 

los 12 trenes Regionales entre 
Vinaròs y Castelló

Gandía: “Dos años de recortes socialistas y 
Alsina continúa callado en lugar de alzar la voz y 

defender los intereses de los vinarocenses”

La Regidoria d’Educació informa que s’ha obert el termini per escolaritzar 
per primera vegada els alumnes nascuts entre el 2019 i 2020 als centres 
educatius d’Infantil i Primària per al curs 2022-2023. El termini per a 
formalitzar la matrícula romandrà obert fins al 4 de maig i s’haurà de tramitar 
de forma telemàtica a través de la pàgina www.telematricula.es, on també 
trobaran tota la informació del procés. 

La regidora d’Educació, Begoña López, ha destacat que “enguany comptarem 
a Vinaròs amb tres aules més de P2, en els centres Sant Sebastià i Misericòrdia, 
que s’afegiran a les dues ja existents que hi ha al col·legi Jaume I”. Així mateix, 
assenyalava que “encara que la tramitació siga telemàtica, a través del web 
de la Generalitat Valenciana, des del Departament d’Educació oferirem 
atenció per a resoldre qualsevol dubte que puga sorgir”.

Educació obri el 
termini d’admissió 

d’alumnes als centres 
educatius d’Infantil i 

Primària

Enguany es comptarà amb tres 
aules més de P2 i les sol·licituds 

es podran presentar de forma 
telemàtica fins al 4 de maig
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Carnestoltes ja té les claus de Vinaròs fins al pròxim 9 de maig. El Carnaval 
2022, el del 40 aniversari que té com a tema central La Atlántida, es va iniciar 
el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, en una jornada que va ser tota una festa 
multitudinària.  Carnestoltes es va quedar aquesta vegada esperant a la 
plaça del convent de Sant Francesc l’arribada de l’espectacular Aquil·les de 
la companyia La Fam, mentre aquest corria des del passeig marítim, passant 
per pels carrers santa Magdalena i l’avinguda País Valencià, per arribar-hi, 
acompanyat de les comparses, autoritats i públic en general que no es va 
voler perdre el tret de sortida de la festa. Un cop a la plaça del convent, 
Carnestoltes va rebre les claus de la ciutat de mans de l’alcalde, Guillem 

Alsina, i ser rebut pel cor del grup musical de Puro Teatro Arts Escèniques, la 
ballarina María Boluda i l’orquestra de la Societat Musical La Alianza.

Després va ser el moment del pregó a càrrec de Julián Zaragozá, que va 
ironitzar sobre el regal de l’amic invisible, va donar la benvinguda als 
refugiats ucraïnesos,  va agrair els 40 anys de Carnestoltes, va repartir roses 
entre els assistents i va presentar una per una les comparses per procedir a 
la imposició de corbatins i les reines i reis infantils per imposar-lis la banda. 
En finalitzar es va partir en una cercavila fins a la plaça de l’Ajuntament per a 
hissar la bandera del carnaval

L'arribada del Carnestoltes i el pregó

X.Flores
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L’objectiu és unir les empreses d’un mateix 
polígon en una entitat per tenir més força a 
l’hora de demanar ajudes i subvencions a les 

administracions per a la modernització i la millora 
de la competitivitat

Pz. Agustín Comes, 5, Bajo · VINARÒS
www.estate-vinaros.com  estate.vinaros@gmail.com

+34 964 82 50 48

El cambio empieza aquí

Somos especialistas en vender tu casa de manera seria y profesional, 
sin que tengas que preocuparte de nada

Carnaval de Vinaròs 2022 40 ANIVERSARI
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Imposició de corbatins de les comparses i bandes infantils  
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Sopar i imposició de bandes a les reines i reis  

A la nit es va celebrar el sopar i imposició de bandes a les reines i reis adults, en una primera jornada festiva que va concloure amb una revetla popular a la 
carpa del recinte del Carnaval. 

9
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La Comissió Organitzadora del Carnaval va fer entrega diumenge 24 d’abril 
de la distinció del Carnestoltes d’Or 2022 a l’Ajuntament de Vinaròs, recollint 
aquest reconeixement els regidors i regidores de festes que el consistori 
ha tingut  en  aquests 40 anys d’història de la festa. L’acte va ser presentat 
per Toni Guillot i van intervindre també el president de la COC, Jordi Català, 
l’alcalde Guillem Alsina i la regidora de Festes, Paula Cerdà.
Català en el seu parlament, va dir que “hi ha moltes persones i grups que han 
treballat de manera altruista pel nostre carnaval. Ha sigut la feina i la il·lusió 
de tots. La junta directiva de la COC ha decidit atorgar aquest Carnestoltes 
d’Or 2022 a l’Ajuntament de Vinaròs com a institució, perquè des del principi 

ha donat suport al carnaval, independentment del color polític de qui ha 
estat al capdavant del consistori. L’alcalde, Guillem Alsina, va destacar en el 
seu discurs la feina que hi ha darrera del carnaval no només per part dels 
polítics sino ptambé de serveis tècnics, brigada municipal, Policia Local, les 
comissions organitzadores i comparsers entre molts altres.

Van pujar a l’escenari  a recollir la distinció familiars del que fora regidor Juan 
Boix, Pepe Palacios, Olga Mulet, José Ramón Tárrega, el fill del regidor Gaspar 
Redó, Salvador Oliver, Maribel Sebastià, Carla Miralles, Marc Albella i Paula 
Cerdà.

El Carnestoltes d’Or 2022, per a l’Ajuntament de Vinaròs

Nou llibre de Julián Zaragozà

X.Flores

Julián Zaragozà Baila 
va presentar diumenge 
24 d’abril a l’auditori 
municipal el seu nou 
llibre “40 anys de 
Carnaval de Vinaròs, 
1982-2022 Un talent 
festiu”., publicat per 
l’Editorial Antinea.
El llibre és un recull 
d’imatges, algunes 
inèdites, i poemes 
de l’autor com a 
reconeixement a 
totes les comparses i 
quantes persones han 
fet possible arribar a 
aquest 40è aniversari.
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El Carnaval de Vinaròs va viure diumenge 24 d’abril una jornada important, ja que es va inaugurar una dels grans novetats del 40 aniversari de la festa: el 
museu del carnestoltes. Va ser  a la planta baixa del Centre d’Inspiració Turística de Vinaròs, l’antiga Cotxera de Batet, en una mostra visitable en horari de 
mati i tarde fins al 9 de maig. Un museu on és pot veure un bon nombre de disfresses de carnavals d’anteriors edicions i dóna una idea de la seua història i la 
dels comparses, entre molts altres detalls.

Inauguració del Museu del Carnaval

X.Flores
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Dimarts 26 d’abril al Centre d’Interpretació Turística – Cotxera de Batet, es va fer el lliurament dels premis del segon Concurs d’Aparadors del Carnaval, que 
compta amb el suport de la Regidoria de Comerç. En total es van presentar 11 establiments que van decorar els seus aparadors amb motius de l’Atlàntida.
Després de la valoració del jurat es va decidir atorgar el primer premi, valorat en 500€, a l’establiment Home Pets, el segon amb 300€ per a la Pastisseria 
Cocoa i el tercer amb 200€ per a Uriclick.
La regidora de Festes i Comerç, Paula Cerdà, felicitava als guanyadors i agraïa la participació dels 11 establiments, així com la feina de la Comissió Organitzadora 
del Carnaval per celebrar la segona edició del concurs

‘Home Pets’ guanya el concurs d'ambientacions del Carnaval

El Carnaval de Vinaròs va celebrar dimecres la entrega de premis del concurs de dibuix infantil, en el que han participat els centres educatius de la localitat 
en infantil i primària i s'ha donat un premi per a cadascun. També s'ha premiat el dibuix d’Adriana Portalés, del CEIP Assumpció, dibui que illustrarà el cartell 
anunciador de la cavalcada infantil.

Concurs de dibuix infantil
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Amb la vista posada en les previsions meterorològiques, Vinaròs va poder 
celebrar dissabte 23 d’abril la vintena edició de la Fira del Llibre en un matí 
assolellat i amb una mica de vent que no va impedir que molta gent acudira a 
un esdeveniment cultural amb majúscules. Van ser 39 les entitats participants 
que es van estendre en parades al llarg de la façana marítima de Vinaròs 
convertint la ciutat en una gran festa de les lletres. La inauguració va tindre 
lloc a les 10.30 hores, a càrrec de l’edil de Cultura, Fernando Juan, l’alcalde, 
Guillem Alsina, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, membres de la corporació 

municipal i les dames i cavallers de les festes. A partir d’aquest moment, 
concerts, presentacions de llibres i les activitats de foment de la lectura, asi 
com la venda d’obres i de roses, van convertir l’ambient en una gran jornada 
festiva. Una vintena d’autors van signar les seues obres als interessats a 
adquirir-les i no va faltar el mercat solidari de Càritas, tallers infantils molt 
diversos, actuacions musicals, lectures dramatitzades, contacontes i premis. 
La jornada va concloure amb una globotada a càrrec de la Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs.

14
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15
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Salvador Quinzá Macip
Hemos pasado dos años de pandemia, no se han podido realizar las procesiones 
de Semana Santa y este año 2022, por fin, y en muchas ciudades y pueblos de 
España se habrán podido celebrar todas las previstas o algunas de ellas.
Si bien les voy a hablar de mi ciudad de Vinaròs, este comentario vale para 
todos los sitios. La Iglesia Católica no está de moda. Las procesiones no están 
de moda. Poco respeto se tiene cuando pasa una procesión por bares, pubs, 
etc. en actos litúrgicos y por nuestras calles y plazas. Esto, queramos o no, es 
una triste realidad. Me encantaría que estos hechos no fueran lo normal en 
todas las localidades de España. 
¿Qué nos está pasando? En mi modesta y sincera opinión es que nos estamos 
quedando sin que los niños participen de estas celebraciones. Y yo me 
pregunto ¿Qué estamos haciendo los cofrades cara a estos niños?
Si bien he participado G.A.D. en casi todos los actos celebrados en la Semana 
Santa de Vinaròs, y en un par de ellos en la Semana Santa de Benicarló, no he 
visto que a los niños se les de la importancia que tienen, o que deberían de 
tener.
Miren, los niños son el futuro de nuestras Semanas Santas. No creo inventarme 
nada. Eso tendría que ser. Si no tenemos “cantera”, y sin el ejemplo que les 
podamos dar los padres o los mayores, quizás se pueda conseguir que poco a 
poco, casi la Semana Santa de pueblos y ciudades desaparezca.
He visto por la T.V. procesiones infantiles de nuestra provincia de Castellón y 

“Vía Crucis”, en que los niños son los protagonistas, llevando sus propios pasos 
y vestidos con las vestas de las cofradías de sus mayores e incluso bandas 
infantiles.
No hace falta quedarnos en nuestra provincia. Por muchos pueblos y ciudades 
de España, cuidan de forma sobresaliente el protagonismo de los niños en la 
Semana Santa. Conozco, por ejemplo, la “Escuela Nazarena de Cuenca”. 
Es grato ver como los niños acompañados por sus mayores son capaces de 
realizar una Semana Santa completa. Comienzan por su propio “Pregón de 
Semana Santa”, siguen con su “Vía Crucis” y terminan procesionando en días 
concretos dentro de la Semana Santa con sus diminutos pasos, e incluso 
con sus correspondientes Hermanos Mayores. Finalmente hasta son capaces 
de cerrar la semana con una “Procesión del Encuentro”. También hay centros 
escolares que la promocionan, incluso realizan sus procesiones por el patio de 
la escuela a modo de ensayo. Esto es de alabar.
Ya lo ven. Esta es la realidad. Nosotros, los  cofrades que cada vez nos hacemos 
más mayores, muchos ya somos abuelos, poco podremos ir haciendo en el 
futuro. Enseñemos, pasemos nuestras vivencias y tradiciones a nuestros 
niños, ya que ellos son, sin lugar a dudas, los que continuarán o harán que 
prácticamente desaparezca nuestra, para muchos de nosotros, querida 
Semana Santa.
 ¡Que así sea!

El futuro de la Semana Santa

Albacete Cuenca Villarreal

Tot el que sóc i espero ser, ho dec a l’angelical sol·licitud de la meua 
mare. Abraham Lincoln

Una mare perdona sempre, ha vingut al món per això. 
Alexandre Dumas

Mares, a les vostres mans teniu la salvació del món. Lev Tolstoi

Una mare és algú a qui demanes ajuda quan et fiques en problemes. 
Emily Dickinson

Els braços d’una mare estan fets de tendresa i els nens hi dormen 
profundament. Victor Hugo

L’únic amor que realment crec, és en l’amor d’una mare pels seus fills. 
Karl Lagerfeld

La meua mare tenia una gran quantitat de problemes amb mi, però 
crec que ho va gaudir. Mark Twain

L’amor d’una mare pel seu fill és com cap altra cosa al món. No coneix 
la  llei, no té llàstima, desafia totes les coses i aixafa sense pietat tot el 

que s’interposa pel seu camí. Agatha Christie

L’amor de la mare és pau. No necessita ser adquirit, no necessita ser 
merescut. Erich Fromm

De tots els regals que la vida ha de donar, una bona mare és el més 
gran de tots

Només hi ha un nen bonic al món, tota mare ho sap

Per molta força física que tingue un home, 
una mare sempre serà més forta de cor

Déu no podia estar a tot arreu alhora, i per això va crear les mares

Les mares valoren la nostra existència més que els nostres èxits

Amor de mare, ni la neu el fa refredar

De gran vull ser com la meua mare, perfecta 
malgrat les seues imperfeccions

Jo no la vaig triar com a mare; senzillament vaig tenir sort

Mare és aquella, que havent-hi tres trossos de pa i sou quatre a la 
taula, diu que no té gana

Una mare és aquella que quan la vida et tomba, t’abraça

La vida no ve amb un manual d’instruccions, ve amb una mare que fa 
el que pot

Feliç dia de la mare. 
És el desig sincer de tots aquells fills que dia a dia fem que la seua 

vida sigue una mica més complicada

Frases cèlebres pel Dia de la Mare
Julián Zaragozà
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Salvador Quinzá Macip

Salvador Quinzá Macip

Salvador Quinzá Macip

Tras la última “Junta General Ordinaria” de 
la Societat Musical “La Alianza” celebrada 
el pasado día 2 del presente mes de abril, 
ha salido una nueva junta la cual les 
presentamos.

PRESIDENTA: Àngela Caballer  
VICEPRESIDENT: Javier Torres 

TRESORER: Jaume Eroles 
SECRETARIA: Pilar Barreda 

VOCAL: Oriol Segura 
VOCAL: Daniel Lozano 

VOCAL: Maria Jesús Rodríguez 
VOCAL: Braian Ferrà 
VOCAL: Rubén Cerdà 

Nuestras felicitaciones a la nueva Junta y 
les deseamos todo lo mejor en bien de “La 
Alianza”. Mi agradecimiento también a la 
junta anterior saliente.

Nueva junta directiva 
de la Societat Musical 

“La Alianza”

Cuando leí en los dos semanarios de nuestra ciudad que mi amigo, sí, mi amigo Julián Zaragozá 
Baila había sido designado por la COC como pregonero del Carnaval de Vinaròs 2022, me alegré 
mucho.
En varias ocasiones hablando con él de su querido carnaval, siempre le he dicho lo mismo…”Te 
mereces Julián que te hagan un homenaje”. Al final todo llega, y con esta decisión tomada por la 
COC, veo que se hace algo de justicia.
Julián, desde el principio de este Carnaval de Vinaròs que este año cumple su 40 aniversario, para mí 
ha sido la persona que más se ha entregado a él. 
Sin lugar a dudas que por medio de sus escritos, vídeos y millares de fotos desde su inicio, es para 
mí la persona que más ha promocionado el Carnaval de Vinaròs, tanto a nivel local, autonómico, 
español e incluso me atrevería a decir internacionalmente.
Por lo tanto, amigo, muchas felicidades por tan magnífico regalo, el cual, como pregonero, ha sido 
uno de los mas sentidos pregones en la historia de este carnaval.
Un abrazo muy grande y muchas felicidades.

Mis felicitaciones a Julián Zaragozà

Mencionar el nombre de Javier Chaler Villanueva, no creo que sorprenda a más 
de uno en nuestra ciudad de Vinaròs.
Javier proviene, por parte paterna, de una rama de los Chaler de Vinaròs, 
localidad a la que está muy vinculado, tiene inclusive domicilio en nuestra 
ciudad, y de vez en cuando lo podemos ver por nuestras calles con su querida 
familia; esposa, Ana, e hijos, Isabel, Javier y Alejandro.
En su residencia en Cuenca, es una de las personas importantes de la “Semana 
Santa de Cuenca”. Está totalmente vinculado con la misma, él pertenece a 
cinco cofradías: es bancero (costalero) de tres de ellas; también su familia está 
vinculada a varias cofradías. Javier, a la vez, está vinculado con la “Semana 
Santa de Vinaròs”. Fue ganador del 1º y 2º premio a la vez, cosa inaudita hasta 
la fecha, del cartel ganador anunciador de la Semana Santa de Vinaròs del año 
2017, y que se desplazó expresamente para recoger ambos premios, previo un 
“Besamanos” en la imagen del “Cristo de la Paz” de nuestra arciprestal, imagen 
que a él le dice mucho.
Nuevamente colaboró Javier en la Semana Santa de Vinaròs del año 2020, 
regalándonos un magnífico poemario dedicado a las cofradías de nuestra 
Semana Santa. En el mismo, por una parte, teníamos un poema de cada 
cofradía; también, y a la vez, un montaje fotográfico de las imágenes, el cual 

publiqué durante varias semanas.
Sabía que está preparando una tesis doctoral sobre los carteles de la Semana 
Santa de Cuenca, y acabo de recibir un exquisito regalo. Un cuidado dosier con 
las láminas de los 81 carteles de la semana santa de su actual ciudad, desde 
1941 hasta la actual. Son de un trato y cuidado bellísimo. Me remito a las 
palabras que le dedica D. Antonio Abarca Contreras vicepresidente de la JdC y 
responsable de publicaciones de la Semana Santa de Cuenca.
“Para llevar a cabo este proyecto, la Comisión de Publicaciones de la Junta de 
Cofradías de Cuenca, ha contado con la valiosa participación de Javier Chaler 
Villanueva, maestro de profesión, colaborador incansable en las actividades 
de esta Junta de Cofradías, nazareno de pro, y un erudito en muchas ramas de 
las ciencias y del arte, y que se encuentra actualmente desarrollando una tesis 
doctoral, precisamente, sobre “los Carteles de la Semana Santa de Cuenca”. 
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento y reconocimiento por su valiosa 
colaboración en este trabajo”.
Pues Javier, tras felicitarte, te seseo sigas adelante en esta Semana Santa que 
tú tanto vives y sigues. Por cierto, espero que de tu tesis doctoral te den un 
merecido “Cum Laude”.

Javier Chaler Portada
Con Javier

Javier Chaler Villanueva, un “Semana santero” 
de Cuenca y también de Vinaròs
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Emili Fonollosa

Anna Sancho Vaquer ¡¡¡Muchas felicidades por tu graduación!!!
 Estamos muy orgullosos de ti, por conseguir con gran esfuerzo y dedicación 
tu Grado en Física en la Royal Holloway University of London.  Esto es sólo el 
principio de un futuro brillante.

Graduación

Els vinarossencs Marta Teruel i Jordi Blanchadell, estan actualment realitzant 
un voluntariat en una llar social de Huancarama (Perú), en la qual conviuen 
20 xiquets i 27 xiquetes en perill d’exclusió social, ja que en la seua majoria 
són menors els familiars de les quals han abusat d’ells, o tenen problemes 
de drogoaddicció o no tenen pares. Tots dos han impulsat una iniciativa per 
a pal·liar les necessitats de material higiènic per a aquests xiquets i xiquetes, 
que està tenint molt suport del públic en general, molts d’ells vinarossencs. 
Actualment ja porten recaptats 860 dels 1.000 euros que es van fixar 
com a meta. La part diferenciadora d’aquest projecte és que Marta i Jordi 
s’encarreguen personalment de comprar tot el material en el supermercat, 

compartir factures i també de mostrar el dia a dia de la llar social, perquè se 
sàpia on pararà el recaptat. 
Marta ja va estar ajudant en aquesta llar fa 6 anys i és coneixedora de la situació 
per la qual passen aquests menors. 

Aquest projecte solidari serà fins al dia 9 de maig, ja que tots dos estan vivint a 
la llar social fins al 17 de maig i d’aquesta manera podran repartir i organitzar 
tot el material recaptat. 
Pots consultar tota la informació del projecte a:
 https://www.kukumiku.com/proyectos/huancarama/

Dos vinarossencs impulsen una iniciativa solidària amb infants del Perú

El dissabte 23 d’abril 2022, José  amb els  seus amics, va celebrar que el proper 28 de maig del mateix any, per fi es casarà amb Delia. Després d’esperar aquest 
dia, ajornant la data fa 2 anys, a causa de la pandèmia, van decidir posposar data per la crisi sanitària de la COVID19 i han decidit celebrar el casament a finals 
del mes de maig. Juanvi Gellida

Jose es casa!

El paritorio del Hospital comarcal de Vinaròs 
ha instaurado desde este mismo mes de abril 
la cesárea acompañada como un paso más 
en la humanización de la atención al parto, 
una iniciativa que se planificó en 2020 pero 

El hospital implanta 
la cesárea velada

que no llegó a implantarse 
debido a la irrupción 
de la pandemia. Así, los 
Servicios de Obstetricia 
y Anestesiología y el 
equipo de matronas del 
paritorio han impulsado 
un protocolo que permite 
a las mujeres estar 
acompañadas durante 
la cesárea por una 
persona de su elección. 
Este protocolo establece 
los criterios clínicos en 
los que es posible este 
acompañamiento y el 
procedimiento que debe 
seguir el acompañante en 
el interior del quirófano.
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2022 (I)

Andrés Albiol Fuet de mar

Semana con una mar apaciguada. Se faenó en todas las modalidades que están operativas, pero las 
extracciones resultaron flojas. Comenzó la temporada de captura de nuestro emblemático crustáceo rey 
con artes trasmalleras y la tonyina artesanal. Y las cotizaciones se mantenían estables para las especies 
minoritarias.
La pesca de arrastre, los seis bous (uno está averiado) cuatro faenaron las cinco jornadas hábiles, y dos 
optaron por faenar las cuatro primeras una hora más diaria y hacer fiesta el viernes. Subastaron buena 
variedad pero no cantidad de pescados y mariscos, como gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, 
salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera, pulpo roquero, raya, canana y morrallas.
El cerco, las traíñas están finalizando el mes de veda.
La flota xarciera, las barquitas del trasmallo algunas ya han calado las redes en busca de langostinos, pero 
de momento, como las aguas aún no están calientes, sus capturas son malas. Otras siguen tras la sepia. Tres 
lo hicieron al lenguado y rombo. Y una a la langosta, cabracho, dentón y brótola.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con este arte de anzuelos lubina, dorada, pagel, pargo 
y sargo. Y el atún rojo con anzuelo, ya se puede pescar. El miércoles un barco atrapó tres ejemplares de 40 
kilos.

Inicio de campaña del langostino y el atún

Ex-importaciones de pescado a Ucrania y Rusia
Las repercusiones económicas, etc., tras la invasión rusa a Ucrania no se han hecho esperar, y por lo tanto 
nos afecta. El sector pesquero, durante 2021 España ya no exportó pescado a Rusia debido a las restricciones 
impuestas por Moscú, tras el embargo previo de la UE en 2014 con el inicio de las agresiones a los ucranianos. 
En cambio, sí que importamos14.972 Toneladas de filete de pescado congelado ruso el año pasado. Por 
el contrario, nuestro país vendió a Ucrania 22.145 T de pescados, y recíprocamente importó solo 38 T, en 
especial de moluscos. La acuicultura también se ha visto perjudicada por la escasez de materias primas para 
fabricar piensos, pues la mayoría de cereales con que alimentamos a  peces en granjas acuícolas proceden 
de estos dos países del este europeo. Y nuestra industria conservera de productos de mar, el último ejercicio 
exportó a los ucranianos 368 T de conservas de atún y mariscos. Y los españoles adquirimos de Ucrania 
el 60% de aceite de girasol que necesitamos para dicho grupo conservero. Así pues, y actualmente, con 
la guerra entre estas dos naciones, las relaciones comerciales han cesado al romperse las cadenas de 
suministro, tanto por tierra como por vía marítima.

En castellà li diuen látigo o pluma alta 
de mar. Científicament és Finiculina 
quadrangularis. Este Antozou de la 
subclasse octocolaria té una peculiar 
forma allargada, d’ací el seu malnom. 
Pot tindre una longitud de 2 m, i a 
l’estar ancorada al llit marí, els seus més 
de dos terços que sobreïxen del fang, 
s’engrunsen segons el corrent a mode 
serpentegen-te. La seua base, quasi un 
terç del seu llarg està incrustat en el 
substrat, sent la seua columna esqueletal 
rígida i calcària, amb un peduncle per a 
fixar-se soterrat. La visible part principal 
és blana i arquejada. En ella es disposa 
de fileres longitudinals de pòlips. Cada 
pòlip té  huit tentacles. És de color 
rogenc violeta i la part inferior blanc 
marfil. La seua reproducció comença a 
la tardor. És dioic, o siga, amb òrgans 
masculins i femenins en individus 
separats en cada colònia d’un sexe. 
Després de l’alliberar els productes 
sexuals, els òvuls fecundats eclosionen 
en larves a l’igual que en esta família de 
corals. Té una longevitat de 100 anys. 
S’alimenta atrapant matèria orgànica 
en suspensió que hi ha pel corrent amb 
el seu aparell tentacular. Per contacte 
produïx fosforescència que es transmet 
a la resta colonial. Preferix ancorar-
se sobre fons arenosos de 30 a 500 m 
profunditat. Sense valor comercial. No 
és tòxic.

Primeros desembarcos de atunes del año

PEIXOS
Seitó (Boquerón)                   14.445 kg
Sardineta (Sardina)                  6.452
                                              _______
Total Cèrcol…………..        20.898

PEIXOS  
Seitó (Boquerón)                           80
Escrita (Raya)                             415          
Voga/Xucla (Boga/Picarel)        723
Rallat (Boníto)                               2
Cavalla (Verdel, Caballa)           269
Vetes (Cintas)                                     7
Congre (Congrio)                                8
Gall (Pez de San Pedro)                   31
Orà (Muixarra, Dorada                        6
Móllera (Fanéca, Capellán)             153

Gallineta (Cabracho)                     90
Sorell (Chicharro, Jurel)                5.099
Palá (Lenguado)                                  9
Sarg (Sargo)                                        2
Aranya (Araña)                                 219
Pagell (Breca, Pagel)                       123
Peluda (Solleta)                               192   
Lluç (Pescadilla, Merluza)             3.027
Rap (Rape)                                      668
Juriola (Rubio, Lucerna)                    74
Moll (Salmonete)                          2.516
Morralla (Serranos, etc)                  614
Sardineta (Sardina)                          33
Mero (Cherna)                                    2         
Llisa (Mújol, Lisa)                                1
Pagre (Pargo)                                     3
Gatet (Pintarroja)                                6

Rata (Miracielo)                                15
Miseria (Gallo)                                186
Peix de rei (Pejerrey)                       13
Móllera de fang (Brótula de fango)    4
Xavo (Ochavo)                                 40
                                                 _______
Total......................            14.628              

CRUSTACIS  
Cranc de bou (C. de paleta)      673
Escamarlà (Garagan, Cigala)       10
Llagostí (Langostino)                         2
Galera (Estomatoideo)                   812
Llagosta (Langosta)                           4
Gamba (Quisquilla, Camarón)         47
                                                         _____                                                      
Total..............................         1.548           

MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                    44
Sepió punxa (Choquito)                 55
Canana (Pota, Volador)              1.392
Sèpia (Choco, Jibia)                          1                                                                                                                         
Polp roquer (Pulpo roquero)            86
P. blanc (P. blanco)                        458
P. mesquer (P. almizclado)              73
Polpa (Pulpón)                                   1
Caragol punxent (Cañailla)         20                 
                                                ___      __
    Total……………….…       2.129    

Total Arrossegament....      18.305
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El passat dimecres 20 d’abril, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal, el regidor de Cultura Fernando Juan 
Boix va obrir la doble tanda de presentacions literàries 
dels membres de l’UNEE (Unión Nacional de Escritores de 
España).
En primer lloc, Charly-Cultura donava pas a la poetessa 
vinarossenca María Auxiliadora Fonellosa Causada 
per presentar el poemari “Ángeles de papel”. En l’obra 
contrasta la maduresa expressiva de l’autora en un escenari 
d’abstracció amb les il·lustracions de colors vius del pintor 
musical Vicente Enguídanos.
Tot seguit, l’escriptor Julio Alcalá Neches va presentar 

Presentacions de llibres a la biblioteca municipal

A la sala d’exposicions 
Juan Català de 
l’associació “Amics de 
Vinaròs” es pot veure 
una exposició sobre la 
tercera guerra carlista, 
“ S e s q u i c e n t e n a r i o 
de la Tercera Guerra 
Carlista 1872-1876”,   
inaugurada pel 
subdelegat de Defensa 
a la província de 
Castelló Luis Manuel 
Monzó i l’expresident 
de l’Aula Militar 
Bermúdez de Castro 
Ricardo Pardo.. E.F.

 Exposició sobre la tercera guerra carlista a la seu d'Amics de Vinaròs

Totes les persones  volem viure dignament, amb unes pensions  justes, la darrera etapa de la nostra 
vida.
El nostre sistema públic de pensions, un dels millors del món, és sostenible si hi ha voluntat política 
en els nostres governants.
El problema no són les despeses. El problema són els ingresos.
Els grans fons de pensions privades fan previsions catastròfiques sobre el futur, desacreditant el 
nostre sistema públic, fent-nos por, perque ens fem plans  privats de pensions.
La nostra societat produeix suficient riquesa perque mai estigue en perill el nostre sistema públic. Els 
rics, les multinacionals i les grans fortunes, han de ser els que més impostos paguen. Actualment fan 
tot el que poden i el que se’ls hi permet per pagar el mínim.
L’actual govern ha pres mesures importants per a la sostenibilitat del sistema però, encara insuficients.
Governi qui governi, cal la mobilització dels jubilats presents i futurs, joves i grans,  per avançar en la 
bona direcció. Les grans manifestacions de gent gran a tota Espanya van fer posible que el govern de 
Mariano Rajoy que sols pujava les pensions el 0,25% es veiès obligat a pujar-les en base al IPC previst.
 Aquest govern ha derogat la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat 
i de l’Index de Revalorització del Sistema Públic de Pensions que pujava sols el 0,25% en lloc de l’IPC 
previst (sense clàusula de revisió) i que retallava la pensió dels nous pensionistes des del primer 
moment.

Pensions sostenibles i solidàries

Natalia Royo Saura i el seu llibre 
“Relatos desde mi Atalaya” i “El frenesí 
de la codicia : obra de teatro, un 
recopilatori d’11 relats, 9 poemes i un 
guió teatral”. L’obra és una al·legoria 
del dolor i l’alegria.
I divendres 22 d’abril, també a la sala 
d’actes de la Biblioteca pública, es va 
presentar el llibre d’Amàlia Roig Blasco, 
“Guia sentimental del Maestrat”, 
publicat per Onada Edicions, llibre 
que vol acompanyar al lector a seguir 

el camí per la comarca i la conegue, trepitge i l’arribe a 
estimar. Una guia completa que pot ser emprada com 
un llibre de viatge útil per als visitants i per als propis 
maestratencs que vulguen descobrir o conéixer més la 
comarca, i un llibre per aclarir termes i conceptes sobre 
el Maestrat sovint confusos.
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CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs
El Galeón Andalucía, 

en el puerto
El Galeón Andalucía llegó el miércoles 27 de abril al 
puerto de Vinaròs, donde permanecerá hasta el 1 
de mayo y abrirá sus cubiertas al público para que 
puedan descubrir esta réplica única de los legendarios 
galeones españoles que durante tres siglos surcaron 
los océanos del mundo. 
Las visitas son de 10 a 20 horas y las entradas para 
adultos tienen el precio de 7 euros y los niños y niñas 
de 5 a 10 años 4 euros. Precio especial para familias 
y gratis para menores de 5 años acompañados de 
un adulto. 
El  Galeón Andalucía  es la reproducción de 
un  galeón  español  del  siglo XVII  de seis cubiertas 
diseñado y construido por Ignacio Fernández 
Vial. Fue patrocinado y construido por la  Junta de 
Andalucía y la Fundación Nao Victoria con el objetivo 
de promocionar el proyecto  Guadalquivir Río de 
Historia   permanecer junto al Pabellón de España 
durante la  Exposición Universal de Shanghái de 
2010  y convertirse en embajador de la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía.   Además, su viaje sirvió 
para que se firmaran diversos convenios con varias 
universidades andaluzas, con la de  Barcelona  y con 
la  Universidad de Liverpool  para la realización de 
diversos estudios. Ha recibido el premio Gran Velero 
de la Real Federación Española de Vela. 

‘La maleta de l’avi’, 
exposició a la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal de Vinaròs acull  la Expo-Àlbum de ‘La maleta de l’avi’, d’Onada Edicions, obra 
de la escriptora Fátima Fernández (Puerto de Vega, 1972) i l’il·lustrador Juan Hernaz (Gijón, 1975) 
premiada amb el III Premi Internacional Ciutat de Benicarló (2016) al Millor Àlbum Infantil Il·lustrat. A 
la mostra, inaugurada pel regidor de Cultura, Fernando Juan i el representant d’Onada Edicions, 
Òscar París, es pot veure el procès, els originals i reproduccions de la creació de l’àlbum.
El conte narra la relació entre una xiqueta i el seu avi mariner malalt d’Alzheimer. Tots dos viatgen 
pels records a través de metàfores de la memòria i el món naval. L’objectiu de la mostra, com va 
explicar Juan, és donar visibilitat al procés de creació dels llibres, donar a conèixer la riquesa dels 
àlbums infantils il·lustrats i difondre un conte dirigit a públic infantil que tracta la problemática 
familiar dels malats d’Alzheimer i com aprendre a conviure. L’Ajuntament convidarà als centres 
educatius a realizar una visita guiada.  
De la seua banda, París va destacar que el llibre “és un clàssic modern de la literatura infantil 
il·lustrada, no només pel que explica, sino també per com ho fa i per les múltiples lectures que 
proposa per estimular al públic infantil”.

Divendres 22 en vespra de Sant Jordi, es va presentar a la Fundació Caixa Vinaròs l’últim llibre de 
Conxa Solans ‘El llarg camí del Sol’. L’obra havia sigut finalista al Premi Josep Pla 2021 i ha estat 
editada per Antinea i a més de l’èxit de públic a la presentació, ha sigut l’obra més venuda de 
l’editorial aquesta Fira del Llibre.
A l’acte van presentar Josefa Gondomar, presidenta de Caixa Vinaròs, Esther Forner del grup 
de recerca i debat Tràngol, del que també forma part l’autora i és fundadora, ella mateixa, i sa 
filla Montse Cateura Solans, historiadora d’Art, qui va iniciar un diàleg-entrevista amb Conxa 
per a donar a conéixer l’obra d’una forma molt amena i original i indagar en el procés creatiu i 
circumstàncies que l’havien portat a escriure-la. Es va repassar també la seua trajectòria com a 
autora, ja que les seues cinc novel·les publicades sempre tenen com a protagonista a una dona 
i també forma part Vinaròs com a inspiració. Un exemple és que en aquesta en concret, la trama 
es desenvolupa en tres localitzacions: Barcelona, Beirut i Alaró, pseudònim de Vinaròs, ja que 
Conxa “sempre escric sobre el que conec” i canvia situacions i personatges per a crear ficció, però 
sempre amb una base real. La trama de Beirut de la novel·la s’inspira amb la visita de Conxa al 
Líban per a veure el seu amic Tomás Alcoberro, corresponsal i periodista, qui li va inspirar també.
En conjunt, una vetllada ideal, cultural i amical dins de l’espai de la Fundació Caixa Vinaròs i els 
nombrosos actes de la Fira del Llibre de Vinaròs.
Cal dir que Conxa Solans continua molt implicada en Tràngol i en la cultura vinarossenca i està 
finalitzant la primera seua novel·la en castellà “Razón de estado”, basada en l’època de Carlos V i 
fruit d’una etapa de convalescència per una operació.

‘El llarg camí del Sol’ triomfa en la vespra de Sant Jordi
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OPINIÓ

Per Juan Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Infraestructuras 
olvidadas

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Tempus fugit
El temps s’acaba

La gestión en los últimos 
siete años del PSPV-
PSOE, Totes i tots som 
Vinaròs y Compromís se 

ha caracterizado por prometer mucho, buscar las 
fotos de forma permanente y dejar pasar el tiempo 
con los temas problemáticos provocando que se 
agraven mucho más.

Un claro ejemplo de ello es el PAI del Vinalab 
donde la izquierda local engañó a los propietarios 
prometiendo una solución de forma inminente días 
antes de las elecciones locales de 2019. Engañaron 
a los propietarios, siguen sin dar explicaciones de 
un tema muy grave y ahora ocultan sentencias en 
los cajones del Ayuntamiento, que recurren con 
el único objetivo de no ser ellos quienes paguen 
las millonarias indemnizaciones marcadas por la 
justicia.

En los siete años de gobiernos de izquierda han 
disfrutado de los mayores presupuestos de la 
historia de Vinaròs y pese a ello nada se ha visto 
relevante en todo este tiempo pagado con fondos 
municipales. Tienen más que nunca y hacen menos 
que nunca.

Recordaremos que nada más llegar al gobierno, en 
octubre de 2015, Alsina y sus socios de gobierno 
eliminaron la reducción del 10% del IBI que había 
sido aprobada por el gobierno del Partido Popular. 
Con esa decisión los vinarocenses pagamos 1 
millón de euros más cada año por la contribución. 
¿Qué han hecho con esos 7 millones de euros extra 
por su decisión de subir los impuestos? Nada.
Vinaròs merece alguna cosa más que promesas 
de que todo está a punto de llegar. Llevamos 
escuchando esta frase demasiados años y por eso 
ya es hora de cambiar las cosas y apostar por un 
gobierno responsable y que tenga las ideas claras. 

Nuestra ciudad necesita quitarse de encima el 
gobierno del postureo y apostar por un gobierno 
cuya prioridad sean los vinarocenses. 
La piscina municipal está ya en el cajón de los 
incumplimientos, el auditorio municipal es otra 
promesa incumplida más después de siete años de 
gobernar aquellos que decían que esa inversión era 
prioritaria. La costa norte y la costa sur siguen en 
el olvido de los gobernantes y nada se atisba en el 
horizonte más allá de las típicas promesas en año 
preelectoral.

En el Partido Popular nos tomamos la política 
en serio y por ello somos la alternativa al actual 
desgobierno. Creemos en lo que hacemos y 
decimos lo que pensamos, con el único objetivo de 
mejorar Vinaròs. Por eso cada día sumamos nuevas 
voluntades dispuestas a trabajar por Vinaròs.

    En un año estaremos en 
campaña electoral para 
renovar el Ayuntamiento; 
sin darnos cuenta y sin 

pena ni gloria ya han transcurrido casi tres años de 
mandato de un equipo de gobierno cambiante, 
con la entrada del Bloc-Compromis y con la salida 
abrupta de TTSV. Unos meneos de los que causan 
mareos.
Y de aquellos polvos, estos lodos; un equipo de 
gobierno sumido en el marasmo y en la apatía 
desde el minuto uno que, para que no le saquen 
los colores, siempre deja sus asientos vacíos en las 
tertulias políticas en los medios de comunicación 
que aún las mantienen.
Recientemente aprobados los últimos presupuestos 
que administrará íntegramente el actual equipo, 
de lo visto resulta patente que de aquel programa 
electoral del PSOE con un 90 % de coincidencias con 
el nuestro, bien pocas, por no decir ninguna, verán 
la luz. Ninguna inversión en la ciudad deportiva. 
Ninguna en el nuevo auditorio municipal. El 
proyecto cofinanciado por el EDUSI de la pasarela 
sobre el Cervol que Costas aún tiene que autorizar, 
ya veremos si se inicia en esta legislatura; costará 
1,4 millones de euros, el doble de lo que creemos 
razonable, por lo que nos opusimos. 
Los nuevos espigones ni están ni se les espera, así 
es que recemos para que Neptuno no se enfade y 
nos mande un temporalazo que se cargue el paseo. 
La gran cantidad de desprendimientos en las calas 
durante este tiempo no han sido motivo bastante 
para que consigan los apoyos necesarios para 
defender la regresión de nuestra costa.
El puerto sigue abandonado y ha tenido que ser la 
industria privada, la que ha invertido en una zona 
técnica de reparaciones. El desarrollo de suelo 
industrial prometido por nuestro President Puig 
hace siete años, si es que se refería a les Soterranyes 
(ya lo dudo) sigue sin moverse un milímetro, y eso 
que el ayuntamiento tiene invertido en aquel erial 
11 millones de euros que hay que rentabilizar como 
sea. Se han salido de rositas con un lavado de cara en 
los otros polígonos pintando aparcamientos, carriles 
bici, colocando fibra óptica con videovigilancia solo 
en algunos puntos y manteniendo polígonos como 
Planes Altes y varias calles de Capsades en estado 
tercermundista.
Seguimos cediendo locales municipales a 
organismos, teniendo que comprar uno para poner 
la OIAC o invirtiendo 5 millones en un local social 
que veremos si se llevará a cabo y en el corral de 
Batet cuyo continente ahí está, pero sin contenido 
ninguno.
Hasta con la gestión del Covid hemos sido los 
últimos, porque las ayudas las habilitaron un año más 
tarde que nuestros municipios vecinos. El concurso 
de aparcamientos y zona azul que sacaron les estalló 
en la cara. Se ha tenido que prorrogar la concesión 
de las aguas municipales por no haber realizado la 
auditoria para remunicipalizar el servicio. Aquellos 
multicines de la primera pelea de gallos han volado 
y nadie ha dado la menor explicación. 
Y de la gestión de los pais, ¿Qué decir?, prorrogas y 
más prorrogas y así está como está el Pai de Verdera 
o el desarrollo de la Torre de Ballester, y mientras 
tanto, pidiendo créditos millonarios para pagar 
las indemnizaciones a las que se nos condena 
constantemente.
Hace falta otro espacio más para continuar con 
todo lo que queda por reprochar, así es que…                               
Seguirá….

EPrimer de maig. Aquest 
diumenge tornarem a ser-hi, 
després d’un parell d’anys sense 
manifestacions tornarem al 
carrer per reivindicar aquesta 
data històrica en el moviment 
sindical. Moviment en el qual des 

del primer dia Unides Podem i en Vinaròs TSV hem 
recolzat. 
Dia que els treballadors ens tornem a trobar per 
demanar un treball just, digne, remunerat com 
correspon, amb horaris justos, sense discriminació 
de cap mena (sexe, raça, origen ...) 
Aquest any el celebrem sense oblidar-nos de 
la guerra de Putin, la guerra de Rússia que està 
destrossant Ucraïna. Guerra cruel que té implicacions 
molt directes per a tots nosaltres. I més per als 
treballadors. Les guerres sempre són cruels, injustes 
i injustificables. No hi ha res que justifique la mort 
d’una persona! I a més les paguem els de sempre, 
els treballadors. Som nosaltres a qui repercuteixen 
totes les malifetes i ardors guerrers dels governs que 
es llancen a la destrucció d’uns als altres. Foragiten a 
la gent de les seues llars, dels seus pobles, els lleven 
tot el que volen i estimen: família, pau, tranquil·litat, 
feina..., els lleven la vida.
 Sí, parlem d’Ucraïna, d’aquesta guerra que tenim 
tan prop, però no ens podem oblidar de les altres 
guerres que hi ha pel món i que són tan cruels o 
més que aquesta, perquè fa molt més temps que 
estan enrunant territoris i causant èxodes massius. 
Aquestes, com estan lluny, sembla que les tenim 
oblidades. En el dia del treball també diem que no 
volem cap guerra, volem la pau, pau en el món, pau 
en el treball, pau en la vida de la gent i pau per a 
què puguem viure sense el perill que ens caiga una 
bomba a sobre.
Per donar un punt positiu en aquest panorama tan 
desolador direm que els avanços socials continuen 
malgrat tot. Avanços aconseguits per un govern 
on Unides Podem fem una feina constant per 
millorar les condicions de vida de les persones. El 
pacte de govern que es va assolir ha portat una 
millora que ens afecta de forma directa. Si en la 
pandèmia es va fer un escut social amb mesures 
com els ERTO, les ajudes a autònoms, la moratòria 
en els desnonaments, la prohibició de tallar 
subministraments o ajusts per pagar lloguers, hem 
demostrat que aquesta crisi s’ha gestionat de forma 
molt diferent de la que vàrem passar amb el PP, que 
es va fonamentar en les maleïdes retallades i que 
tots sabem el que va portar.
En els dos anys que fa que estem en el govern estatal 
s’ha instaurat l’Ingrés mínim vital  per a  que moltes 
persones tinguen un mínim per poder subsistir. S’ha 
augmentat el SMI a 1000 €/mes. Per no parlar de la 
Llei d’Habitatge, la Llei de protecció animal, Llei trans 
i LGTBI, la de “sols Sí és Sí”, s’ha reformat les pensions 
on es garanteix la revalorització segons l’IPC. Més 
pressupost a beques, Llei del canvi climàtic, Llei 
rider, un pla de xoc per revertir les retallades del PP 
en dependència, etc., etc.
Contents sí, conformes no. Som crítics i continuarem 
sent crítics. En volem més, continuarem lluitant per 
assolir millores en tots els aspectes que afecten la 
vida dels ciutadans. No ens podem conformar amb 
la gestió de la sanitat que s’està portant, volem que 
els barracons s’eliminen dels entorns escolars, volem 
que el que és públic, tinga preferència en inversions 
i gestions. Volem que cadascú puga ser qui és i 
estime a qui vulga. On les dones tornen cada nit a 
casa sense por. On es puga triar en què treballar i 
que hi haja condicions dignes. 
Per acabar direm que en Vinaròs tots no estarem. 
Com cada any alguns companys ens han deixat, però 
ells ens acompanyen en la memòria. Deixeu-me que 
avui i en aquest dia fase una menció molt especial i 
molt reivindicativa per a Carlos Martin. No diré res 
més, sols que tu també estàs aquí en nosaltres, en 
el nostre cor i que el teu record perdurarà en tots 
nosaltres. 
Que visca el primer de maig. 

Primer de Maig
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ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs
Anar al cine José Miguel Vicent Blasco, Plataforma per la reobertura del JJ Cinema

Sóc el mitjà de tres germans, m’emporto amb tots 
dos cinc anys de diferència. De petit, quan cada 
diumenge anava al cinema amb el meu germà 
gran i els seus amics, ells pagaven la seva entrada 
però jo no, ja que als menors de quatre anys no 
se’ls cobrava. Quan vaig fer quatre anys vaig seguir 
sense pagar, ja que dèiem al entrar que jo no havia 
complert els quatre anys. Això va passar fins que el 
porter no es va empassar l’enganyifa. L’estratègia 
es va repetir quan el meu germà petit va començar 
a venir al cinema amb mi i els meus amics. Eren 
temps de postguerra i no sobraven els diners, però 
nosaltres érem feliços i volíem que arribessin les 
quatre de la tarda del diumenge perquè es produís 
l’esdeveniment esperat, anar al Cinema Rialto de 
Castelló, per entrar en una altra dimensió, en un 
estat de fantasia amb personatges i esdeveniments, 
per a nosaltres desconeguts, amb què t’evadies de 
la teva realitat i del teu petit món. Per descomptat 
les entrades que compràvem eren de “galliner”, i no 
estaven numerades, per la qual cosa es formaven 
llargues i indisciplinades cues, si havies previst anar 
amb un temps d’antelació, encara podies asseure’t 
en un dels bancs de fusta sense separacions que 
formaven una espècie de grades amb respatller, si 
entraves dels últims, havies d’asseure’t a les escales, 
ja que es venien més entrades de les que l’aforament 
permetia. Aquest cinema, igual que el Sant Pau, 
estava especialitzat en cinema infantil, i el mateix 
projectaven una pel·lícula de dibuixos animats de 
Disney com una de l’Oest, o la típica de romans amb 
gladiadors que lluitaven fins a la mort i feres que es 
menjaven als espantats i impotents cristians. A les 
pel·lícules de vaquers, en les escenes on el “noi” de la 
pel·lícula perseguia el “dolent” perquè la “noia” estava 
en perill, es produïa el típic acompanyament coral 
amb picada de peus eixordadora de tot el públic del 
“galliner”.

 L’oferta de cinema per xiquets es complementava 
de vegades amb el que oferia algun saló parroquial, 
on es projectaven pel·lícules de “Charlot”, “El 
Gordo i el Flaco”, “Cantinflas”, etc., aquest tipus de 
pel·lícules provocaven freqüents i espontànies rialles 
col·lectives entre aquell públic infantil.
També recordo que quan es va projectar a Castelló 
la pel·lícula “Els deu manaments” (1956), els mestres 
ens van portar, per torns segons el curs, a veure la 
pel·lícula de franc.
Jo anava creixent, començava a accedir a un altre 
tipus de pel·lícules, i fins i tot a més d’anar-hi 
diumenge, alguna vegada vaig poder anar al cinema 
algun dijous a la tarda amb algun dels meus amics, 
ja que dijous a la tarda no teníem escola. Recordo 
haver-me ficat amb ajuda de la meva imaginació, 
dins del descapotable que conduïa un jove i maco 
Elvis Presley acompanyat d’unes guapíssimes i 
encantadores jovenetes, per fondre els meus cants 
amb els seus. En aquella època em va impactar 
també molt la pel·lícula “Tomba d’acer” o el segrest 
que formava part de la trama de la pel·lícula “L’home 
que sabia massa”.
Recordo també els sentiments, que ja d’adolescent, 
es van despertar en mi en veure el 1963 o 64, la 
pel·lícula “El món de Suzie Wong” (1960), ja que 
hagués volgut salvar Suzie i alliberar-la de les seves 
necessitats i patiments, però amb el “FIN” de la 
pel·lícula, s’encenien els llums i anaves sortint amb 
els teus amics al carrer on tot seguia igual de gris.
El 1983 vaig venir a Vinaròs, i aquí visc des de llavors 
amb la meva família. Quan vam arribar, vam poder 
gaudir de tots o gairebé tots els cinemes que hi 
ha hagut en aquesta ciutat i que a poc a poc han 
anat desapareixent. També vam poder gaudir del 
Cineclub, que encara funcionava llavors, me’n 
recordo de la projecció de la pel·lícula “Senso”. Ja el 
2001 vam poder assistir al naixement del Festival 

Internacional de Curtmetratges Agustín Comes al 
saló d’Actes de Caixa Vinaròs, i que el proper mes de 
juliol presentarà la seva XXI edició, esperem que al 
J.J. CINEMA.
Com avis, encara vam poder anar amb els nostres 
néts al Cine J.J. . Va ser tot un esdeveniment, els nens, 
que tindrien llavors quatre o cinc anys, estaven molt 
il·lusionats, era la primera vegada que anaven al 
cinema amb els seus avis, per a nosaltres també va 
ser una experiència inoblidable anar al cinema amb 
els néts. Era un dia plujós, però va agafar cadascun 
el seu paraigua i sense necessitat del cotxe ens vam 
presentar al J.J. . Vam entrar a la sala i el primer que 
van fer els nens va ser agafar un suplement, cadascun 
del seu color preferit,  per posar-lo al seu seient i 
així tenir més visibilitat. Vam veure la pel·lícula en 
silenci, ells sense pestanyejar, i en sortir, va ser molt 
gratificant compartir comentaris sobre la pel·lícula, 
poder-los transmetre idees recolzant-nos en la 
història que acabàvem de veure. Malauradament, 
només vam poder repetir aquesta experiència un 
parell de vegades més, ja que lamentablement es va 
tancar l’últim cinema que queda al centre de Vinaròs, 
el J.J. CINEMA.
A la primera assemblea ciutadana que es va convocar 
per part de la Plataforma per la reobertura del Cinema 
JJ, per explicar el seu projecte de reivindicació a 
la ciutadania, em vaig presentar voluntàriament 
per formar-ne part. Hem treballat molt perquè el 
nostre projecte sigui una realitat, no descansarem 
fins aconseguir-ho, ja que som un grup molt unit, 
convençut del que vol i del que Vinaròs necessita, 
en definitiva, volem que Vinaròs pugui gaudir de la 
riquesa cultural que el Cinema aporta, per això cal 
obrir el cinema, perquè el J.J. CINEMA obert suma , 
tancat resta.
  
Ens veiem al JJ!!!!

A Espanya treballem més de nou milions de dones 
segons l’Enquesta de Població Activa de 2019, el 
doble que fa 25 anys. Es pot dir que la incorporació 
de les dones al mercat laboral és un dels fets més 
destacats de la transformació de l’economia i s’ha 
produït amb relativa rapidesa intensitat i naturalitat. 
Malgrat aquest fet, el món laboral per a les dones 
encara és un camp de batalla on conflueixen antics 
fronts com ara la bretxa salarial, amb nous fronts com 
l’amenaça de què l’explotació sexual i reproductiva 
es convertisca a efectes socials i legals en una opció 
laboral.
Avui en dia encara trobem diferències notòries 
entre dones i homes pel que respecta al treball. 
La taxa d’activitat i ocupació laboral de les dones 
a Espanya és inferior a la dels homes per 10 punts. 
L’ocupabilitat també és lleugerament menor i les 
dones tenen major temporalitat, més contractes a 
temps parcial, sobretot en sectors menys qualificats i 
pitjor remunerats. A més les dones tenen de mitjana 
menor antiguitat que els homes en els seus llocs de 
treball, per la qual cosa es veuen més afectades que 
aquests pels ajustos en el mercat en èpoques de 
crisis, sent un percentatge major el de dones que es 
queden a l’atur o que es veuen obligades a acceptar 
llocs de treball més precaris en horari i salari. Aquests 
fets constitueixen algunes de les raons per les quals 
encara existeix una bretxa laboral, tot i que alguns 
sectors i partits polítics ja la consideren superada.
La bretxa salarial és la desigualtat en la retribució 
salarial que perceben les dones en comparació a 
la dels homes per un mateix treball o d’igual valor. 
És el resultat de factors socials i econòmics. Segons 
les dades de l’informe “Bretxa salarial i sostre de 
vidre” realitzat pel col·lectiu de Tècnics del Ministeri 
d’Hisenda, en 2020 la diferència salarial anual entre 
els homes i les dones va ser de 4.915 euros, un 
27,6%. És a dir, les dones haurien de cobrar un 28% 
més per a igualar el salari dels mascles i es calcula 

que a aquest ritme farien falta 105 anys per a tancar 
aquesta bretxa. La desigualtat és notòria també 
quan es comparen les jornades a temps complet i 
parcial o quan es mesura per hores. Si observem els 
sectors, les activitats sanitàries i de serveis socials 
(professions feminitzades) són les que pateixen 
bretxes més elevades, seguides del comerç a l’engròs 
i al detall, la reparació de vehicles i les activitats 
científic-tècniques.
Les dades següents evidencien la repercussió del 
sexe en les retribucions de dones i homes i en les 
seues carreres laborals, posant de manifest la bretxa 
laboral:

Les dones cobren menys per realitzar “treballs d’igual 
valor” als dels homes. Per exemple el cas de l’Hospital 
Gregorio Marañón en el qual els peons (tots homes) 
rebien un salari molt major que les netejadores (totes 
dones) tot i que desenvolupaven pràcticament el 
mateix treball.
Les dones treballen menys hores per imposició de 
contractes a temps parcial i per a atendre a les cures 
dels/les familiars (fills i filles, adults malalts, familiars 
dependents). En 2019 el 74% de les persones que 
treballaven a temps parcial eren dones.
Les dones interrompen i abandonen les carreres 
laborals per a fer-se càrrec de les cures familiars en 
major percentatge els homes. En 2020 el 87,2% de 
les excedències eren de dones. La pandèmia per 
Covid-19 ha evidenciat encara més aquest tot posant 
de manifest la vulnerabilitat laboral de les dones en 
èpoques de crisi.
Les dones perceben menys complements salarials. 
Es premien més unes tasques que altres (el treball 
amb maquinària pesant val més que el treball amb 
productes químics, a les dones se’ls deixen de pagar 
les hores extres i aquestes són canviades per dies 
lliures, etc.
Les dones tenen menys accés a llocs de treball del 

rang més elevat, per exemple la categoria de Direcció 
i Gerència està ocupada per homes en un 67%. És 
l’anomenat sostre de vidre.
Es valoren menys socialment i salarial els treballs 
feminitzats i, per tant, ocupats en major percentatge 
per dones.
Les dones perceben salaris més baixos malgrat ser 
la part de la població amb més estudis superiors (un 
52%). A més la bretxa està present a gran varietat de 
sectors laborals i rangs.
Les dones tenen menys oportunitats laborals a causa 
de la maternitat possible o efectiva. La bretxa salarial 
creix a partir dels 30 anys i s’intensifica als 40.
Tancar la bretxa és tasca de la societat en el seu 
conjunt. Cal replantejar a quins sectors es dóna 
major valor social i econòmic, a més d’atorgar un 
salari igual per treballs d’igual valor sense oblidar la 
corresponsabilitat en les cures i el seu repartiment 
equitatiu entre homes i dones. Tanmateix, aquesta 
no és l’única vindicació que concerneix el món 
laboral de les dones. Des de fa alguns anys s’està 
intentant imposar, inclòs des de sectors de 
l’esquerra, l’explotació sexual i reproductiva com 
opcions laborals per a les dones, apel·lant a una 
llibertat d’elecció, que com Ana de Miguel analitza 
al seu llibre “Neoliberalisme sexual”, és un fals mite 
i contribueix a la vulneració dels seus drets humans.
Recordem que la prostitució no és l’ofici més antic del 
món, és un dels instruments patriarcals de submissió 
de les dones més potents, el qual posa els seus 
cossos al servei dels desitjos dels homes i atempta la 
dignitat i la llibertat sexual i afectiva de les dones. La 
prostitució no és treball, els nostres cossos no estan 
en venda!!

Per finalitzar hem de comentar que aquest 1r de 
maig és un poc més trist per l’absència del nostre 
company Carlos. En un dia tan assenyalat per a la 
lluita, el recordem.

Manifest 1r de maig Fronts antics i nous entorn el món laboral de les dones. 
Bretxa salarial i explotació sexual i reproductiva Femme Força Vinaròs
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

Acte de reconeixement als esportistes destacats

L'Ajuntament de Vinaròs  i el Consell Municipal d’Esports van celebrar divendres 
22 d’abril a l'auditori municipal l'acte de reconeixement als esportistes locals 
pels seus resultats esportius durant els anys 2021 i 2022. En total van ser 14 
els esportistes que competeixen a nivell nacional i internacional que van ser 
guardonats amb una placa en aquest acte, presentat per la regidora d’Esports 
Begoña López. Els esportistes reconeguts per disciplines esportives van ser 
en atletisme, Gaspar Mateu, Francisco Ramón Belastegui i Maribel Arenós, en 

natació adaptada Sergi Castell, en triatló Guillem Segura, en duatló Sebastián 
Quixal, en tenis taula adaptat Alvaro Urgelles, en racing cars Jan Peral, en 
natació Gerard Laberni i Andreu Jovani, en racing cotxes José Manuel Pérez 
Aicart, en ornitologia Juan Francisco Falcó, en tir de precisió Juan Ripoll i en 
pàdel Javier Bolumar. Aquest acte se celebra anualment, però a causa de la 
pandèmia l'any passat no va poder realitzar-se i per aquest motiu es va premiar 
als esportistes amb millors resultats en les dues últimes temporades

X.Flores

en les temporades 2021/22

VINARÒS
No pares de moure't!

GASPAR MATEU 
Atletisme, salt perxa, combinades

2021
1er classificat Campionat d’Espanya 
Màster 60m. tanques pista coberta 
1er Camp.Espanya Màster Decatló. 

1er Camp. Espanya Màster salt perxa 
pista coberta. 

2022
2on al Campionat d’Europa Màster 

en Salt de Perxa Indoor 

 FCO RAMÓN BELASTEGUI
Atletisme – cursa llarga 

distància
2on classificat Campionat 

d’Espanya Màster 50 Km ruta.

 MARIBEL ARENÓS
Atletisme – 3.000 metres llisos

3era classificada Campionat 
d'Espanya Màster Indoor en 3000 

metres lisos

SERGI CASTELL
Natació adaptada

2021
Campionat Espanya FEDDI

1er en 400 m. lliures
2on en 50 i 200 m. lliures

 3er en 100 m. lliures
Mínima en 400 m. per al mundial de 
França. Convocat selecció espanyola

2022
Campionat Espanya FEDDI

2on classificat 400 m. lliures
3er en100 braça i 200 lliures
Mínima en 400 metres per al 

europeu de Polònia

ALVARO URGELLES

Campió d'Espanya 2021 de tenis 
taula Adaptat a Antequera, Màlaga

Tenis taula adaptat

GUILLEM SEGURA 
Triatló
2021

1er Camp. d'Espanya de Clubs 1ª 
Divisió (Club Saltoki Trikideak) 

1er Camp. d’Europa Sprint Grups 
d’Edat 25-29.

2n Camp. d’Espanya de Triatló 
per Relleus/Parelles 

cat. elit (Club Saltoki Trikideak). 
2n Camp. Espanya SuperSprint Clubs 

cat. elit (Club Saltoki Trikideak)

SEBASTIAN QUIXAL
Duatló
2021

1er classificat al Campionat 
d'Espanya de Duatló de mitja 

distància. Grup 
edat 60-64 i 51é a la general. Sòria.

JAN PERAL 
Karting

2020
1er classificat Campionat d’Europa 

WINTER CUP EUROSERIES, 
categoria mini.

GERARD LABERNIA 
Natació

2021
 2º classificat al XLI campionat 

d'Espanya Infantil d’estiu. 800 m. 
lliures.

ANDREU JOVANI 
Natació

2021
3er classificat al XLI campionat 
d’Espanya Infantil d’estiu. 100 

metres  braça
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Info Consell Municipal d’Esports
Nou projecte d'Esport Escolar Municipal curs 2022/2023

Pla Estratègic Esportiu i Director d’Instal·lacions Esportives 2022/2032

Campanya d’Esport Popular CME 2022

En breu publicarem tota la informació amb importants
novetats i canvis, activitats a tots els col·legis

La redacció del document entra en la fase final 

Marató Popular 29 de Maig, 10K Nocturn 10 de Setembre, Dia de la Bici 25 de Setembre, Caminada 
Popular 6 de Novembre, Cursa de l’Ermita 13 de Novembre i Volta a Peu de Nadal 24 de Desembre

Més informació: www. esports.vinaros.es

VINARÒS
No pares de moure't!

en les temporades 2021/22

VINARÒS
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VINARÒS
No pares de moure't!

J. M.PÉREZ AICART
Racing- cotxes elèctrics

2021
8é Classificat Campionat Mundial 

Energies renovables
2on classificat al Campionat d’Espanya 

Energies renovables
(En la seva absència va pujar a l’escenari 
en respresentació seva la seua germana)

JUAN FRANCISCO FALCÓ 
Ornitologia

2021
1 or al Campionat d’Espanya FOCDE. 

Talavera de la reina.
4 ors al Campionat d’Espanya COM. 

Alacant. 
4 ors al Campionat del món UOM. 

Alacant.

JUAN RIPOLL FERRERES
Tir de precisió

2021
1er classificat al Campionat d’Espanya de 

Rifle 308 en Alta Precisió 200 
metros. Nàquera

JAVIER BOLUMAR ORTÍ
Pàdel
2021

3er classificat al Campionat d’Espanya
 per equips. Mérida
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Natació

Volei

Taekwondo

Seguim sent de Divisió d’Honor!
Enorme ha sigut la participació dels nostres nadadors en la 
Copa Autonòmica de Clubs aconseguint la permanència un 
any més en la màxima categoria Autonòmica.
Els dies 23 i 24 d’ abril es va celebrar en la Piscina Municipal 
de Castelló la Copa Autonòmica de Clubs de Divisió d’ Honor.
La màxima Categoría estava formada per:  CN Tenis Elche, CN 
Ferca San Jose, CN Delfin, Club Valenciano de Natación, CN 
Gandia, CN Castalia, CN San Vicente i CN Vinaròs.
El CNV va acudir en un equip molt motivat, que combinava la 
veterania dels absoluts en la joventut dels infantils, tots junts 
van formar un magnífic conjunt.
El nostre equip va estar format per: Sara Vea, Carla Bernial, 
Daniela Muñoz, Lluna Bordes, Gemma Labernia, Teresa 
Mones, Sara Forner, Gemma Fibla, Sara Garcia, Ainhoa 
Canalda, Arantxa Canalda, Dylan Martin, Álvaro Fernández, 
David Ichim, Hèctor Cervera, Iker Mas, Andreu Jovani, Gerard 
Labernia, Joan Chavarria, Albert Astor, David Miranda, 
David Leon, Marc Vea i Alex Martí, acompanyats per Albert 
Delmonte, Isidro Martorell i Alex Sebastià.
Tot l’ equip va estar a l’ altura de la competició, lluitant cada 
prova per aconseguir el màxim punts per al Club; es van 
millorar moltes marques personals i en les proves de relleus 
van tindre una excel·lent classificació.
Hem de destacar que van aconseguir deu mínimes nacionals 
per als propers campionats d’ Espanya d’estiu:
Daniela Muñoz en 200 braça i 200 estils
Sara Vea en 50, 100, 200 i 400 mtrs lliures
Alvaro Fernandez en 100 i 200 lliures
Joan Chavarria en 400 mtrs estils
Gerard Labernia en 400 mtrs estils
Finalment, el CNV va acabar en cinquena posició, el que ens 
garanteix la permanència en la Divisió d’ Honor.
Des del CNV volem felicitar al CN Tenis Elche per ser el Campió 
de la Copa i a la resta de clubs pels seus resultats, tots molt 
ben lluitats.

Als clubs que perden la categoria: CN Gandia i C Valenciano, donar-los ànims per a continuar 
endavant i lluitar el pròxim any per a tornar a la màxima categoria.
Enhorabonaaaa Vinaròs!!! Sou molt grans!!! Ens heu fet disfrutar una vegada més!!!
SEGUIM SENT DE DIVISIÓ D’ HONOR !!!

Amb equips del club encarant la part final de les diferents competicions, aquest cap de 
setmana els equips cadets i infantil femení van disputar diferents enfrontaments. 
Les cadets enfrontaven una jornada difícil, amb 3 partits decisius per mantenir-se a les 
primeres posicions. Dijous van enfrontar-se al CV Picassent- Negro a casa, un partit en què 
van aconseguir la victòria per 3-0. El cap de setmana es van desplaçar fins a Santa Pola, el 
dissabte, i fins a Gandia, el diumenge, per enfrontar-se a Hdos. y Turrón L. Baldó Polanens i 
el Real de Gandía C.F, respectivament. Tot i tenir un bon començament en ambdós partits, 
les jugadores vinarossenques no van poder aconseguir la victòria, assolint un resultat final 
de 2-3 en els dos casos. 
Per la seva banda, l’equip infantil femení es va desplaçar dissabte a Castelló   per jugar 
contra l’UBE Illa Grau B en un partit que va acabar en un resultat de 2 sets a 3 a favor 
de les jugadores vinarossenques. Més tard, el mateix dissabte, van jugar a casa contra 
el CV Paterna-Liceo Orcas, enfrontament en què van sumar 3 punts importants després 
d’aconseguir la victòria per 3-1.

L’equip infantil femení suma dues victòries 
importants en l’últim tram de lliga

Club Taekwondo Atencia
El club TAEKWONDO ATENCIA participó en el Open Internacional de Alcora 
con 10 deportistas que obtuvieron el iguiente resultado:
ORO - MARTÍN MARTÍN RUIZ
BRONCE- ROMEO GELLIDA PLANES
BRONCE - EMMA VALLES SUEACUN
BRONCE - IVAN ORTEGA SORLI
BRONCE - ERIC ATENCIA SALES
También la enhorabuena para los que se quedaron en las puertas, luchando 
hasta el final. Felicidades a DIDAC MARZA, DAVID ORTEGA ,MAR VALLES 
,ADRIAN PAUL , VÍCTOR GARCIA. Felicidades y a seguir trabajando.

Laia Casanova
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Por Decreto de Alcaldía número 0652/2022 de fecha 
16/03/2022, se ha resuelto someter a información 
pública el documento de Modificación Puntual 
n.º 42 del PGOU de Vinaròs, que tiene por objeto 
la modificación de las Ordenanzas Particulares 
de la Zona de Calificación Urbanístico ZU-7- Zona 
de Edificación en Bloque. Edificaciones Aisladas, 
artículos 6.48 al 6.53.
Durante el plazo de 45 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación del anuncio en el DOGV, 
cualquier persona física o jurídica puede consultar el 
documento en la página web municipal: 
h t t p s : / / u r b a n i s m e . v i n a r o s . e s / e s / c o n t e n i d o /
programas-e-instrumentos-en-tramite-de-desarrollo
O  bien presencialmente, en las dependencias de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Vinaròs (edificio 
El Pirulí, (Pl. de Sant Telm, 5).  7ª planta), en horario 
de atención al público (9:00 a 14:00 h), así como, 
formular las alegaciones y consideraciones que se 
estimen oportunas.
De conformidad con lo previsto en el art. 68.3 del  
texto refundido de la ley de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje (TRLOTUP), se suspende la 
tramitación y otorgamiento de todo tipo de licencias 
en el ámbito al que alcanza la modificación expuesta 
al público, ZU-7 - Zona de edificación en bloque, con 
las especificidades establecidas en el artículo 6.48 
respecto a la aplicación en zonas con planeamiento 
de desarrollo aprobado en el que haya normativa 
especifica para edificación en bloque.  Solo podrán 
concederse licencias para obras o actuaciones 
compatibles con la antigua y la nueva ordenación. 
Se entenderá que las obras o actuaciones son 
compatibles con la antigua y nueva ordenación 
aquellas que cumplan las condiciones más restrictivas 
de cada plan, entendiendo en cualquier caso como 
tales: 
-Mayor espacio de retranqueo 
-Computo del techo de terrazas al 100%.
 -Menor superficie de vuelos. 
-Menor altura de la resultante de la aplicación de la 
cota de referencia para espacios libres de parcela. 
-Mayor concreción en los usos permitidos y en 
especial relativos a los usos terciarios público y 
privado. 
-Menores alturas de edificación. 
-Definición y parámetros de las definiciones auxiliares. 
- Los estudios de detalle no darán lugar a un mayor 
número de plantas en el uso residencial, solo se 
permite la elevación del número de plantas en el uso 
hotelero.
- Prohibición de adosar la edificación terciaria a lindes 
laterales.
- Mayor restricción en la ocupación y uso del espacio 
libre de parcela.
-Se prohíbe la cubierta inclinada. 
- Estas determinaciones generales serán de obligado 
cumplimiento con independencia del coeficiente 
de edificabilidad establecido en los planos de 
ordenación.
La suspensión se extinguirá con la aprobación 
definitiva de la modificación de planeamiento, o por 
el transcurso del plazo máximo de suspensión (2 
años) sin que ésta se haya aprobado, de conformidad 
con lo previsto en el art. 69  TRLOTUP.
Vinaròs, 17 de marzo de 2022 – El alcalde presidente: 
Guillermo Alsina Gilabert.

Anuncio de información pública

1. L’objecte d’aquest procediment de concurrència pública és la contractació del servei 
de disseny del cartell de la Fira i Festes de Sant Joan I Sant Pere 2022, que s’utilitzarà 
per a fer difusió d’aquestes festes i de totes les activitats que s’organitzen aquells dies 
per aquest motiu. 

2. Llibertat total del tema pel que fa a la realització del cartell.

3. Els cartells hauran de ser originals i inèdits, realitzats expressament per a aquest 
procediment de concurrència. En el supòsit que  s’incomplisquen aquestes condicions, 
el Consell de Festes tindrà la potestat d’excloure del procediment de concurrència al 
cartell o cartells que no les complisquen.

4. Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, com per exemple: 
composició fotogràfica, sistema digital, pintura, etc..., excepte pastís perquè la seua 
reproducció pot oferir dificultats i exigir més de sis tintes, incloent daurades i platejades.

5. Els originals deuran d’incloure el logotip de l’ajuntament de Vinaròs, el qual es pot 
descarregar al següent enllaç: https://vinaros.es/ca/contenido/govern-i-transparencia/
comunicacio-i-identitat-grafica. Així mateix, es deurà d’incloure la següent inscripció, 
de forma ben visible que ressalte per la col·locació i grandària de les lletres: «Fira i 
Festes de Sant Joan i Sant Pere.  Del 18 al 30 de juny de 2022. Vinaròs».

6. El cartell adoptarà forma vertical, imprés sobre cartó ploma  en grandària A3 a color. 
S’adjuntarà CD amb l’original digital, PDF i JPG de 200 ppp de resolució per a la seua 
reproducció en formats digitals.

7. Tots els treballs es presentaran embalats i sense res visible (cap tipus d’escriptura, 
dibuix o senyal) amb un sobre tancat sense res visible (cap tipus d’escriptura, dibuix o 
senyal), i dins del sobre figurarà el lema i/o temàtica del cartell, les dades de l’autor/a: 
nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.

8. La presentació dels treballs s’efectuarà en l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al 
Ciutadà, plaça Jovellar, 2 de Vinaròs),  amb indicació de «sol·licitud per a participar en 
el procediment de concurrència pública per al disseny del Cartell de la Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere 2022». Es podran presentar aquestes sol·licituds fins les 13.30 
hores del divendres 6 de maig de 2022.

9. Els membres del Consell Municipal de Festes seran qui, en  sessió convocada a 
l’efecte i per majoria de vots, escolliran el cartell elegit per a la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere 2022. Per tal que els membres del Consell Municipal de Festes disposen 
d’un millor criteri professional que puga complementar la seua decisió, es podrà 
remetre invitació per a participar-hi a fotògrafs, dissenyadors, il·lustradors, publicistes 
i/o altres professionals del sector, sempre i quan no hagen presentat sol·licitud en 
aquest procediment de concurrència pública. Aquesta sessió del Consell Municipal de 
Festes tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vinaròs prèvia convocatòria de la 
Presidència. 

10. La proposta d’adjudicació es remetrà a l’òrgan de contractació per tal que adjudique 
aquest contracte.

11. El premi per a l’adjudicatari del contracte del disseny del cartell escollit serà de 
1.000 euros (sense IVA), el qual tindrà naturalesa de pagament per la prestació del 
servei . Aquest pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura 
per registre d’entrada en FACE (Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas).

12. L’adjudicatari haurà de presentar juntament amb la factura, declaració responsable 
per al pagament de la prestació de conformitat amb l’annex I del present anunci.

13. El Consell de Festes podrà declarar desert aquest procediment per manca de 
propostes, estils o altres motius.

14. El Cartell escollit quedarà en propietat de l’Ajuntament de Vinaròs, el qual passarà 
a ser únic propietari dels drets de difusió i impressió.

15. Els treballs presentats en el procediment que no siguen adjudicats podran ser 
retirats pels autors després de l’adjudicació del servei.

16. L’Ajuntament de Vinaròs no es fa responsable de possibles plagis, ja siguen aquests 
totals o parcials.

17. La participació en aquest procediment implica l’acceptació d’aquestes condicions 
del procediment.

ANUNCI DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL DISSENY DEL CARTELL DE LA 

FIRA I FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2022

L’equip infantil femení suma dues victòries 
importants en l’últim tram de lliga
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TAULER MUNICIPAL

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 7 d’abril 
de 2022, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació 
del SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE CARPES, ESCENARIS I 
CASETES, AMB MOTIUS D’ACTES DIVERSOS AL MUNICIPI DE 
VINARÒS. (Exp.Grals 5/22 Gest. 944/22).

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

Data límit de presentació de la documentació electrònicament: 
el 11 de maig de 2022.

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

Xerrada-debat 

HIGIENE DE LA SALUT 
MENTAL 

AMB LA PARTICIPACIÓ DE 
SALVADOR LÓPEZ PENALBA (Psiquiatre) 

 

   Dimarts, 10 de maig      Sala d’Actes Biblioteca 
          a les 18.30                   Municipal Vinaròs 
 

Organitza: Associació d’Alumnes Consell   
Municipal de Formació de Persones Adultes 

Col·labora:        

t 

Com reaccionar davant 
de:                          
fòbies, estrés, depressió, 
ansietat, pànic ,.. 



30 d’abril de 2022

29

ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PUBLICITATESQUELES

Sempre et recordarem amb molta estima

En memòria de:
Mari Carmen Provinciale Barrachina

Que ens ha deixat a Vinaròs el dia 
23 d’abril de 2022, a l’edat de 78 anys 

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i les mostres d’afecte i 
condolença que ens han mostrat.
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Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció:  Laborals: 9.00 i 
19.00 h  Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 
12.00 i 19.00h. 

Convent Divina Providència: 
Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.

Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h

Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)

El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. 
Diumenge: 10.00 h

Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 
h, Dimarts estudi bíblic: 20 h 

Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

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

016
674 700 700

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme 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
Vinataxi 600 600 333

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
OMIC 964 40 77 00

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat” 

Gas butà 964 45 11 24

         TRENS  VINARÒS-VALÈNCIA         VINARÒS-CASTELLÓ

AUTOBUSOS
El Setmanari Vinaròs no es responsabilitza de canvis o errors en els horaris. 
Es recomana consultar  els horaris a les pàgines web d’ Autos Mediterráneo i Renfe

CATÍ    

ANROIG

XERT

SAN MATEU

CANET

LA JANA

TRAIGUERA

SAN JORDI

VINARÒS

8:15

8:25

8:30

8:45

9:00

9:10

9:15

9:20

9:45

17:30

17:20

17:15

16:55

16:45

16:35

16:30

16:25

16:00

CATÍ - VINARÒS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES no festivos

*resto de días sin servicio

VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/09/20

E L  D I A R I E TVinaròs

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 
NO FESTIUS

La resta de dies sense servei
POBLACIÓ ANADA TORNADA
CATÍ 8:15 17:30
ANROIG 8:25 17:20
XERT 8:30 17:15
SANT MATEU 8:45 16:55
CANET 9:00 16:45
LA JANA 9:10 16:35
TRAIGUERA 9:15 16:30
SANT JORDI 9:20 16:25
VINARÒS 9:45 16:00

CATÍ-VINARÒS

URBÀ VINARÒS

DILLUNS A 
DIVENDRES

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

8:30
9:15
9:55

11:05
11:45
12:55
13:35
14:45
15:25
16:35
17:15
18:25
19:05
20:15

7:30
8:30
9:35

10:15
11:25
12:05
13:15
13:55
15:05
15:45
16:55
17:35
18:45
19:25
20:35

7:30
8:50

10:35
12:25
14:15
16:05
17:55
19:45

8:00
9:00

10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
20:00

DISSABTES, 
DIUMENGES FESTIUS
( Diumenge i festius , 
només juliol i agost)

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

9:10
9:50

11:00
11:40
12:50
16:40
17:20
18:30

9:30
10:10
11.20
12:00
13:10
17:00
17:40
18:50

          10:30
12:20
18:00

9:00
10:45
12:35
16:30
18:15

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

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

 30 abril SANZ C/Pont 87
 1 maig VALLS Av. Fco J.Balada 24
 2 maig MATEU Sant Francesc 103
 3 maig TORREGROSA Av. Llibertat 9

 4 maig PITARCH C/Pilar 120

 5 maig VINARÒS FARMÀCIA Av.País Valencià 15
 6 maig FERRER    Pl. Sant Antoni 34

 7 maig ROCA C/Sant Francesc 6

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:05

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (TODAS)
Trenes para el día: lunes 06 septiembre 2021
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14431 REGIONAL 05.45 07.45 2h. 0min. 12.30
14018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 14.10
38018 REGIONAL 07.10 09.05 1h. 55min. 12.30
14437 REGIONAL 09.25 11.51 2h. 26min. 12.30
00697 TORRE ORO 10.52 12.20 1h. 28min. 24.40
18093 REG.EXP. 13.08 15.08 2h. 0min. 14.10
00463 Intercity 13.56 15.23 1h. 27min. 24.40
38022 REGIONAL 14.12 16.08 1h. 56min. 12.30
14022 REG.EXP. 14.12 16.08 1h. 56min. 14.10
00165 Intercity 16.54 18.28 1h. 34min. 24.40
14447 REGIONAL 18.30 21.10 2h. 40min. 12.30
14304 REGIONAL 19.42 21.55 2h. 13min. 12.30

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:48

Origen: VINAROS
Destino: CASTELLO
Trenes para el día: jueves 09 septiembre 2021
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14431 REGIONAL 05.45 06.40 55min. 7.40
14018 REG.EXP. 07.10 08.04 54min. 8.40
38018 REGIONAL 07.10 08.04 54min. 7.40
14437 REGIONAL 09.25 10.25 1h. 0min. 7.40
00697 TORRE ORO 10.52 11.28 36min. 18.10
18093 REG.EXP. 13.08 13.59 51min. 8.40
00463 Intercity 13.56 14.34 38min. 18.10
38022 REGIONAL 14.12 15.03 51min. 7.40
14022 REG.EXP. 14.12 15.03 51min. 8.40
00165 Intercity 16.54 17.34 40min. 18.10
14447 REGIONAL 18.30 19.30 1h. 0min. 7.40
14304 REGIONAL 19.42 20.34 52min. 7.40
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agenda

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

CASTELLÓ              6:00  - 13:00 - 20:00

BENICÀSSIM           6:20 - 13:20 - 20:20

PLAYETAS               6:25 - 13:25 -  20:25

OROPESA                6:40 - 13:40 - 20:40

RIBERA                    6:50 - 13:50 - 20:50

TORREBLANCA       7:00 - 14:00 - 21:00

ALCALÁ                   7:15 - 14:15 - 21:15

STA. MAGDALENA  7:25 - 14:25 -  21:25

BENICARLÓ            7:35 - 14:35 -  21:35

VINARÒS                 7:55 -14:55  - 21:55

VINARÒS                  08:00  -  15:00  - 22:00

BENICARLÓ             08:24  -  15:24  - 22:24

STA. MAGDALENA   08:35  -  15:35  - 22:35

ALCALÁ                     08:45  -  15:45  - 22:45

TORREBLANCA        09:00  -  16:00  -  23:00

RIBERA                     09:10  -  16:10  - 23:10

OROPESA                 09:15  -  16:15  - 23:15

PLAYETAS                 09:25  -  16:25  - 23:25

BENICÀSSIM             09:30  -  16:30  - 23:30

CASTELLÓ                09:55  -  16:55  - 23:55

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 19/10/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

Cardenal Costa (esq. Avda. Barcelona)
Avda. Benicàssim (Estadio Castalia)

Avda. Benicàssim (Hospital General)

Avda. Barcelona (esq. Paseo Morella)
Pza. T. Izquierdo (Esc. Virgen de Lourdes)

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

C/ El Clot (junto Puente de Hierro)
Avda. Barcelona (Monjas Oblatas)

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

N-340 Empalme Cabanes
C/ J. Rivera Forner (Porches)

N-340 - Venta Germán

N-340 - Rte Camioneros
N-340 - Rte. Tere

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

Avda. del Mar (Turísmo)
C/ San Antonio (Ayuntamiento)

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

Avda. H Marruecos (Estación)
Sta. Magdalena C/ Estación - C/ Carretera

Benicarló - C/ San Francisco (casal)

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

En el regreso, solicite al conductor la parada en la
UJI. En los servicios con llegada a Castellón a las

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

A las 12:50 y 19:50 salida desde la UJI
SOLO DÍAS LECTIVOS 

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

AUTOBUSOS
El Setmanari Vinaròs no es responsabilitza de canvis o errors en els horaris. 
Es recomana consultar  els horaris a les pàgines web d’  Autos Mediterráneo i Renfe

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:52:01

Origen: VINARÒS
Destino: BARCELONA (TODAS)
Trenes para el día: miércoles 02 marzo 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18084 REG.EXP. 06.53 10.25 3h. 32min. 17.60
99402 MD 10.03 14.28 4h. 25min. 13.00
00694 TORRE ORO 17.43 19.38 1h. 55min. 31.30
18096 REG.EXP. 18.43 22.25 3h. 42min. 17.60

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:53:06

Origen: BARCELONA (TODAS)
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: miércoles 02 marzo 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
00697 TORRE ORO 09.13 10.51 1h. 38min. 31.30
18093 REG.EXP. 09.43 13.08 3h. 25min. 17.60
99607 MD 10.43 14.11 3h. 28min. 13.00
99842 MD 15.40 19.41 4h. 1min. 12.90
18189 REG.EXP. 19.43 23.05 3h. 22min. 17.60

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

Parades Vinaròs-Benicarló-Peníscola:  

Riu Cervol - Av. Llibertat (només de tornada) - Església (només d’anada) - 
Av. Picasso - Av. Pius XII - Renfe/Vinaròs - Hospital Comarcal - Pol. Industrial 
(pista atletisme) - Pol. Vinaròs (Carrefour) - Batreta N340, Km1045.8 - 
Renfe/Benicarló (només a l’estiu) - Casal C/S Francesc,29 - Jardins Plaça 
Constitució 1 - Neptuno (només de tornada) - Doctor Fleming (Mercadona 
i només d’anada) - Farell.Avg. Papa Luna 73 - Can Vicente. P.Luna, Plenamar 
- Las Caracolas. P Luna 370 - Fruit. Piñana - Voramar, Gran Hotel Peníscola - 
Casablanca, Plaça Luna Restaurante Fontana - Peñismar, Piscina Municipal 
- Bodegón 2000, (P. Luna 80) - Acuazul, Apartaments Picasso - Hotel 
Peníscola Plas, Hotel Felipe II -  Hosteleria del Mar ( P. Luna,19) - Hotel Maria 
Cristina, P Luna 10 - Turismo , (Av Primo de Rivera, 31) - Plaça Constitució, 
Ajuntament -  Castell  (Plaça J.B. Antonelli)

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

Rio Sérvol - VINARÒS, a: 
BENICARLÓ
PEÑISCOLA

PEÑÍSCOLA, a:
BENICARLÓ
VINARÒS

Renfe BENICARLÓ, a:
BENICARLÓ Centro
PEÑISCOLA

PEÑISCOLA, a:
BENICARLÓ Centro
Renfe BENICARLÓ

Peñiscola

Vinaròs
Horarios revisados Julio 2021, actualmente en vigor

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

De 6:30 a 23:30 cada 30 minutos

7:30 y de 8:15 a 1:15 cada 30 minutos

7:15 - 8:15 - 8:45 - 9:45 - 10:15 - 11:15 - 11:45 - 12:45 - 13:15 - 
14:15 - 15:15 

8:00 - 9:00 - 9:30 - 10:30 - 11:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30 - 14:00 - 
15:00 - 16:00. De 17:00 a 23:00 cada 30 minutos. 

De 7:00 a 0:00 cada 30 min. 

8:00 y de 8:45 a 1:45 cada 30 min.

 De 16:15 a 22:15 cada 30 minutos. 23:15 y 23:45

HORARIOS AUTOBÚS

VINARÒS - BENICARLÓ - PEÑISCOLA
VERANO - Del 10 de Julio al 7 de Septiembre 2021

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

Vinaròs: Tel. 964 401 936

Vinaròs

Cervol

Riu Cervol

Vinaròs

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:13

Origen: VALENCIA (TODAS)
Destino: VINAROS
Trenes para el día: lunes 06 septiembre 2021
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14430 REGIONAL 05.38 07.43 2h. 5min. 12.30
14020 REG.EXP. 07.55 10.02 2h. 7min. 14.10
38020 REGIONAL 08.03 10.10 2h. 7min. 12.30
00460 Intercity 13.05 14.31 1h. 26min. 24.40
14302 REGIONAL 14.17 16.21 2h. 4min. 12.30
14446 REGIONAL 14.40 17.05 2h. 25min. 12.30
00694 TORRE ORO 16.12 17.41 1h. 29min. 24.40
18096 REG.EXP. 16.38 18.42 2h. 4min. 14.10
00264 Intercity 17.10 18.31 1h. 21min. 24.40
98289 LD-MD 18.28 22.03 3h. 35min. 21.20
14452 REGIONAL 18.35 21.10 2h. 35min. 12.30
14016 REG.EXP. 20.07 22.03 1h. 56min. 14.10
38016 REGIONAL 20.07 22.03 1h. 56min. 12.30

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:54

Origen: CASTELLO
Destino: VINAROS
Trenes para el día: jueves 09 septiembre 2021
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14430 REGIONAL 06.48 07.43 55min. 7.40
14020 REG.EXP. 09.07 10.02 55min. 8.40
38020 REGIONAL 09.15 10.10 55min. 7.40
00460 Intercity 13.50 14.31 41min. 18.10
14302 REGIONAL 15.26 16.21 55min. 7.40
14446 REGIONAL 16.10 17.05 55min. 7.40
00694 TORRE ORO 17.07 17.41 34min. 18.10
18096 REG.EXP. 17.50 18.42 52min. 8.40
00264 Intercity 17.52 18.31 39min. 18.10
14452 REGIONAL 20.15 21.10 55min. 7.40
14016 REG.EXP. 21.09 22.03 54min. 8.40
38016 REGIONAL 21.09 22.03 54min. 7.40
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