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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

X.Flores
L’Ajuntament de Vinaròs no aplicarà la taxa turística. El ple ordinari d’abril va debatre una moció presentada pel PP 
de Vinaròs per a posicionar-se en contra d’aquesta taxa i instar als grups parlamentaris de les Corts Valencianes al 
fet que retiren de manera immediata la proposició de llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme 
sostenible presentada per a implantar la taxa turística, “pels seus efectes devastadors per al turisme i per l’oposició 
fèrria del sector”. També es va acordar en aquesta moció que, en el cas que s’aprove aquesta iniciativa, Vinaròs no 
l’aplicarà, declarant-se municipi lliure de taxes de turisme i s’insta als grups amb representació a Les Corts a signar un 
pacte autonòmic per a protegir el sector turistic en el qual es comprometen a no imposar aquesta càrrega impositiva 
i consensuar un pla urgent per a recuperar el sector turístic. 
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de PSPV, PP, PVI, C’s i el regidor no adscrit, mentre que Compromís i TSV 
es van mostrar a favor d’implantar aquesta taxa. 
El portaveu del PP, Juan Amat, va dir que presentaven aquesta moció fent-se ressó de les demandes majoritàries del 
sector, perquè aquesta taxa “castigaria encara més a un sector danyat per la pandèmia i que, encara així, crea riquesa 
i ocupació”.
Amat va assenyalar que “en el PP tenim clar que no cal pujar impostos i molt menys crear-los nous com pretén el 
govern valencià. Cal gestionar millor, prioritzar, i ajudar als sectors econòmics que, com el turístic, dóna treball a 
molts vinarossencs i veu en aquesta taxa turística una nova dificultat afegida”.
Per part de C’s, Manuel Herrera va dir que “estem en contra d’aplicar aquesta taxa, perquè el turístic és un sector 
estratègic que ho ha passat molt malament durant la pandèmia i no cal ampliar les seues dificultats en aquest 
moment”. També va recordar que el turisme a Vinaròs és majoritàriament nacional i en un 30% valencià “amb el que 
estaríem cobrant una taxa als nostres propis ciutadans”. 
El PSPV també va considerar (en paraules del regidor d’Interés Turístic, Marc Albella), que aquesta taxa “és inoportuna 
social, econòmica i turísticament, perquè acabem de sortir de la pandèmia i hi ha una situació a nivell mundial 
d’incertesa”. Albella va indicar que “és cert que el turisme genera un impacte a la ciutat a nivell sanitari, de neteja, etc, 
però hi ha altres mecanismes perquè els municipis puguen rebre una compensació per això”. 
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles també va considerar que “ara no és el moment d’aplicar aquesta taxa”, ja que 
la pandèmia ha deixat tocats a molts sectors, entre ells el turístic durant molt de temps, al que se suma l’increment 
del preu de l’electricitat i en general a causa de la guerra a Ucraïna. “És un moment d’incertesa i no pot aplicar-se ara 
en un sector no recuperat fins i tot dels efectes de la pandèmia”, va concloure.

TSV i Compromís, a favor de la taxa
Per part seua, TSV es va mostrar favorable a l’aplicació de la taxa. Cecilia Pastor, la seua portaveu, va dir que “aquesta 
taxa té una quantia que no agreuja la situació d’un sector que ja s’està recuperant. En aquest país cal pagar impostos, 
i quan nosaltres anem a l’estranger també paguem aquesta taxa. Els turistes utilitzen tots els nostres serveis i cal 
mantindre’ls i la taxa serveix per a això”.
També Compromís es va mostrar favorable a aplicar aquesta taxa. Paula Cerdà com a portaveu va dir que “el turisme 
ha de ser sostenible i aquesta taxa ha de pagar-se perquè les administracions públiques puguen invertir en millores 
en sanitat, platges i protecció del medi ambient, per exemple”. “Els valencians paguem ara una doble taxa, perquè 
quan viatgem a ciutats d’Europa la paguem, i quan vénen ací, els turistes no l’estan pagant”, va assenyalar. “Aquesta 
taxa afecta al turisme, però positivament, perquè ajuda a millorar els serveis”, va concloure.

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat la seua adhesió al Servei Provincial de Teleassistència domiciliària. 
La regidora de Benestar Social, Amalia Cabos, va explicar que la Diputació ha signat un acord per tornar a instaurar 
aquest servei que s’havia suspès, i que, per tant, ara s‘oferiran els serveis de teleassistència i teleajuda.

L’Ajuntament de de Vinaròs ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte el PP i PVI que van votar en 
contra  i l’abstenció de C’s el primer Pla Local de Joventut. La regidora de Joventut, Paula Cerdà, va explicar que el Pla 
conté 24 mesures a prendre durant els pròxims 3 anys i recull les necessitats de la joventut de la localitat, després de 
fer un procès de recull de demandes i opinions de la pròpia joventut i un estudi de la realitat actual, després d’haver 
fet més de 200 enquestes entre joves de 12 a 30 anys i la celebració de dos forums joves.
Manuel Herrera (C’s) va considerar molt important ampliar i millorar les oportunitats dels joves en tots els àmbits per 
a que decidisquen quedar-se a Vinaròs. Maria Dolores Miralles (PVI) va lamentar que el seu partit no tenia constància 
de la elaboració d’aquest pla perquè no van ser informats.
Carla Miralles (PP) també va dir que no han estat informats va qualificar el pla de “molt genèric”, lamentant que no 
es fes menció als joves amb discapacitat. “No ens extranya perquè des del principi de legislatura els reclamem el 
reglament d’inclusió social que continuen sense concretar”, va dir. I va concloure que “és un pla més que segurament 
es quedarà al calaix”. També va lamentar la falta de personal del Casal Jove. 

Vinaròs descarta aplicar la taxa turística
Tots els grups excepte Compromís i TSV van considerar que no ha 

d’instaurar-se en aquest moment i Vinaròs es declararà municipi lliure de 
taxes de turisme si el Consell aprova la iniciativa

L’Ajuntament aprova el Pla Local de Joventut

Vinaròs s’adhereix al Servei Provincial 
de Teleassistència Domiciliària
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L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per 
unanimitat el pla d’estabilització de l’ocupació 
temporal 2022-2024. El regidor de Recursos 
Humans, Fernando Juan, va explicar que aquesta 
és una de les mesures urgents que ha de prendre 
el consistori per a reduir la temporalitat dels 
empleats públics i que el Pla ha sigut consensuat 
amb la representació sindical.
Hi ha actualment a Vinaròs un 31,06% de 
temporalitat entre els funcionaris, un 78,57% de 
treballadors temporals en tot el personal laboral 
de l’Ajuntament, és a dir una mitjana del 53,8% de 

personal temporal.
L’aplicació d’aquest pla en dos anys permetrà 
reduir la temporalitat en un centenar places, 
deixant-la en un 8% que recomana la Unió 
Europea, segons va destacar Juan.
El pla inclou també planificar mesures addicionals 
de control de la temporalitat, realitzar un estudi 
de l’envelliment de la plantilla i la prevision de les 
jubilacions a 5 i 10 anys o aprovar noves bases 
generals de selecció de personal i simplificar els 
processos adequant-los a la normativa vigent. 
L’edil de C’s Manuel Herrera, va recordar que 

és per a ell un tema capital, i que per això ja 
va presentar una moció que va ser aprovada 
per unanimitat per a poder fer fixos a aquells 
treballadors que des de fa molt temps encadenen 
contractes temporals o pròrrogues successives 
durant anys en llocs que cobreixen necessitats 
permanents. “És una injustícia i un abús aquesta 
elevada temporalitat, però afortunadament tenim 
les eines perquè ningú perda el seu lloc de treball 
i acabe aquesta incertesa que tenen molts dels 
nostres treballadors que tants anys porten sent 
temporals”, va assenyalar.

Vinaròs aprova el Pla d’estabilització de l’ocupació temporal 
dels empleats públics

El govern en minoria de PSPV i Compromís ha perdut la seua primera 
important votació des de l'eixida del govern de TSV per la crisi del regal de 
l'amic invisible. Ha sigut en el ple ordinari d'abril, en un punt on l'equip de 
govern proposava incloure la renovació dels dos parcs infantils de la plaça 
d'Espanya en el pla provincial d'obres i serveis Castelló Avança per als 
exercicis 2022/2023 per un import de 296.000 euros.
No va tirar avant el punt, ja que l'equip de govern es va quedar sol (també va 
votar a favor l'edil no adscrit)  i l'oposició va considerar que era una despesa 
desmesurada per a renovar aquests parcs i va votar en contra. 
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles, va justificar el seu vot en contra 
apuntant que “érem partidaris d'una renovació, però no per no per un import 
tan elevat. La plaça d'Espanya és relativament nova i en bon estat, és cert 
que falta un arranjament, però pensem que seria d'uns 50.000 euros. Una 
renovació tan gran com pretenen és massa, i creiem que part d'aquesta 
quantitat hauria de destinar-se a altres zones o places del municipi, com el 
carrer Arcipreste Bono o la plaça Primer de Maig per exemple, que és molt 
antiga i fa molt temps on no s'ha fet res”.
Tampoc es va mostrar d'acord en la inversió el PP. Segons Juan Amat, “el 
que pretenen és comprar un macroparc infantil. Clar que quedaria bé, amb 
300.000 euros de parc, però per a nosaltres és un despropòsit, havent-hi 
tants carrers a la ciutat pendents de millora. La realitat és que no tenien 
un projecte preparat, han improvisat i anat a una empresa per a comprar 
un macroparc. La plaça d'Espanya no està malament, l'única cosa que cal 
canviar és el paviment del parc infantil. I això té un cost de 40.000 euros”. 
Amat va proposar amb aquest import remodelar carrers que el necessiten o 

places en pitjor estat o invertir en els connectors amb la N-340a de la costa 
nord. “Les seues prioritats no són les nostres. Aquesta quantitat per a un parc 
infantil amb les carències que té Vinaròs és una aberració, i demostra que no 
tenen projecte”, va concloure.
Per part de C’s, Manuel Herrera, també va dir que “tot és qüestió de prioritats 
i en el municipi hi ha molts llocs en pitjor estat, algunes zones de la costa 
nord no tenen ni il·luminació, per exemple. Millorar aquest parc no és el més 
urgent en aquest moment”.
També TSV va considerar massa quantia 300.000 euros per a renovar un 
parc infantil. “Hi ha altres necessitats culturals en el municipi en les quals no 
s'inverteix”, va lamentar Cecilia Pastor.  
La regidora d'Obres i Serveis, Carmen Morellà, va lamentar la falta de suport. 
“L'estat del parc és molt dolent i és una llàstima, perquè estem treballant 
per fer un parc totalment accessible, i veig que no li donen la importància 
que mereix, tenint la platja del Clot al costat. La zona està en creixement 
urbanístic important i ho mereixia, igual com que fora un espai totalment 
accessible per als usuaris”. Morellà va defensar la gestió de l'equip de govern 
quant a millores de carrers i asfaltats. 
L'alcalde, Guillem Alsina, va tancar el torn d'intervencions apuntant que 
un canvi de paviment no és suficient en aquest parc i va convidar a Amat a 
veure'l in situ per a apreciar la seua deterioració. Va recordar que és un parc 
molt utilitzat per molts xiquets i xiquetes, que hi ha un col·legi públic molt 
pròxim al lloc, i va criticar que el PP haguera invertit mig milió d'euros en 
la remodelació de la plaça del convent de Sant Francesc “de la qual molt 
poques persones gaudeixen”.

L’oposició impedeix incloure la renovació del parc infantil 
de la Plaça d’Espanya en el Pla Castelló Avança 

Consideren que hi ha altres prioritats al municipi que invertir 300.000 euros en aquest parc, 
que creuen que requereix una millora de cost molt inferior

Vinaròs compta amb un fort teixit associatiu social 
que treballa per donar resposta a les necessitats 
de diferents col·lectius a través de la realització 
d’activitats, serveis i acompanyament. Amb la 
finalitat de posar en valor el servei comunitari 
i essencial que fan aquestes entitats de l’àmbit 
sociosanitari, l’àrea d’Acció Comunitària, de la 
Regidoria de Política Social, engega un projecte 
per estudiar l’impacte d’aquest moviment 
associatiu i enfortir el seu vincle amb l’Ajuntament. 
La regidora de Política Social, Amalia Cabos, 
reconeix la urgència de millorar les relacions entre 
les associacions i l’administració pública. Segons 
assenyala, “les ciutats necessiten la col·laboració 
recíproca d’Ajuntament i entitats, cadascuna des 

del seu paper, per tant, és bàsic enfortir els llaços 
que ens uneixen”.
La regidora destaca que, a pesar dels entrebancs 
que ha posat la crisi sanitària, bona part de 
la ciutadania associada ha fet el possible per 
mantenir els serveis que havia anat oferint, 
fins i tot redefinint les seues activitats i els seus 
projectes. “Valorem molt aquest esforç, per això el 
projecte té l’objectiu de donar visibilitat, agrair i 
reconéixer l’aportació social que les associacions 
realitzen a la societat de Vinaròs, moltes vegades 
en situacions complicades i amb moltes hores de 
dedicació altruista”, indica la responsable de l’àrea 
social. 
Els resultats que proporcione l’estudi d’impacte 

seran un pas previ a la implantació i posada en 
marxa del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials, 
una eina que ha de constituir el principal espai per 
a la participació ciutadana entorn de les polítiques 
municipals en favor del benestar, la inclusió i la 
cohesió social. 

El Consell serà el model de participació cívica 
que implique la ciutadania en el sistema de Drets 
Socials, i caminarà de la mà del Pla d’Inclusió i 
Cohesió Social de Vinaròs (PMICS). Tots dos, Pla i 
Consell, consolidaran una plataforma compartida 
entre tots els actors del municipi en la qual establir 
els compromisos per a avançar cap a una societat 
més solidària, inclusiva i cohesionada.

Política Social posa en marxa un estudi per conéixer la realitat 
de les associacions sociosanitàries de Vinaròs

La primera etapa del treball consistirà en la recollida de dades mitjançant un qüestionari d’on 
s’obtindrà la informació més rellevant de les característiques i activitat de les entitats sociosanitàries 

de Vinaròs, així com la seua situació actual davant l'impacte de la crisi de la Covid-19
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“El aparato de altos cargos y asesores que el PSOE ha construido en la Generalitat Valenciana lo pagan hoy 
familias y empresas de sus bolsillos a precio de oro sin que desde el Consell se habiliten medias de alivio 
fiscal para sus economías”, aseguró el lunes Rubén Ibáñez, diputado del PPCV y responsable de Economía, 
que defendió en Vinaròs junto al presidente del PP local, Lluís Gandia, “la revolución fiscal que plantea 
Carlos Mazón”, líder del PP autonómico, “como antídoto a una Generalitat que estrangula a familias, pymes 
y empresas para engordar el aparato que da de comer a los suyos”.
“Hoy pagamos al gobierno más caro de la historia de la Comunitat Valenciana sin tregua para los ciudadanos. 
En un momento de crisis en el que las familias y las empresas lo están pasando mal, no hay balón de 
oxígeno para un territorio que no puede sobrevivir con políticas que en lugar de ayudar, maltratan”. 
Pero hay una alternativa fiscal, realista y rigurosa, que “nuestro presidente regional, Carlos Mazón, propone 
y que supondría crear 70.000 puestos de trabajo y generar un impacto económico de 1.530 millones de 
euros”. “Bajar impuestos nos permitiría dar un salto cualitativo que permitiría que el PIB creciera un 1,5%”.
La reforma plantea la rebaja de todos los impuestos “para que la Comunitat Valenciana deje de ser la 
penúltima autonomía en competitividad fiscal, solo superada por Cataluña”. “Se puede conseguir con una 
rebaja del IRPF que este gobierno socialcomunista impone a las rentas más bajas, castigadas con la tarifa 
más alta de toda España -solo superada por Cataluña-”. “Nosotros proponemos que el mínimo pase del 
10% al 9% para generar ahorro”, ha señalado Ibáñez. 
En el impuesto sobre el patrimonio, “hacemos desaparecer el impuesto, mientras que en sucesiones y 
donaciones, al  no estar permitida la suspensión del impuesto, planteamos una bonificación del 99%”. Un 
giro tributario “que impida destruir el patrimonio familiar que en ocasiones se ve abocado a la venta para 
poder pagar impuestos”.
Por último, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, “planteamos que frente a la tarifa única 
más cara de toda España que Ximo Puig impone”, se aplique una escala progresiva. “De modo que frente 
al 10% actual, si la compra del inmueble es inferior a 250.000 euros se aplica un 6%, si su valor no supera 
los 600.000 euros el impuesto es del 8% y si lo supera la tarifa a aplicar sea del 9%. “Bajamos del 10% y 
aplicamos bonificaciones para jóvenes que adquieran vivienda de hasta 150.000 euros y para familias 
numerosas que compren una vivienda de hasta 180.000 euros. En ambos casos, el impuesto cae al 3%”. En 
definitiva, “un apoyo a las familias frente al maltrato injusto que actualmente sufren”, ha concluido Ibáñez.

El PP reivindica 
en Vinaròs el plan 

fiscal de Mazón 
con las bajadas de 

impuestos

 El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha presentat al·legacions a l’ordenança fiscal de 
les plusvàlues. La regidora i portaveu Maria Dolores Miralles ha explicat que sol·liciten la 
bonificació del 95% d’aquest impost en les herències entre cònjugues i/o descendents que 
afecte a la vivenda habitual i la bonificació del 50% si afecta a una segona vivenda entre 
conjugues i/o els descendents. Segons Miralles, “amb aquestes mesures l’Ajuntament 
podrà ajudar a les famílies a fer front a les seues obligacions tributàries i alleugerar 
en part les càrregues de les llars, impactades per l’encariment del cost de la vida i els 
subministraments”.
D’altra banda, Miralles ha informat que el PVI ha presentat un recurs de reposició contra 
l’acord de ple de la Corporació Local de data 24 de febrer de 2022 pel que es desestimen 
les al·legacions formulades al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). El PVI argumenta 
que la memòria econòmica “resulta del tot inviable dur-la a terme si atenem a la capacitat 
econòmica de que disposa l’Ajuntament de Vinaròs”, i demanen, abans d’aprovar el Pla, un 
estudi previ de la capacitat d’endeutament del consistori i de la seua capacitat inversora. 
Considera també el PVi que aquest pla presenta moltes debilitats ja que Vinaròs té un 
eix viari de la N-340 deficient i un transport públic en molts problemes de cobertura i 
mala freqüència. “Entenem que la viabilitat d’aquest PMUS ve condicionada a la reversió 
de la N-340 per part del Ministeri de Foment en condicions òptimes”, ha dit Miralles, per a 
qui “aquestes qüestions impliquen fer noves actuacions com rotondes i adequar les vies 
d’accés amb un cost aproximat de més de 23 milions, despesa que resulta inviable per a 
l’ajuntament de Vinaròs i esdevindria en una fallida per a les arques municipals”

El PVI presenta al·legacions a 
l'ordenança de les plusvàlues 
i un recurs contra l'aprovació 

del PMUS
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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

Carnaval de Vinaròs 2022 Inauguració del recinte 

Divendres 29 d’abril es va inaugurar el recinte 
del carnaval i la gran i espectacular portalada 
que el presideix per a commemorar el 40 
aniversari de la festa, obra de l'artista faller 
i especialista en modelatge  i escenografia, 
Ximo Foix.  A les 20 hores va tindre lloc a les 
portes de l'auditori municipal Ayguals de 
Izco la concentració dels estendards 
de les comparses, amb totes les 
reines i reis del carnaval i  sa 
majestat Carnestoltes, que van 
sortir en cercavila amb la xaranga 
La Marxa, fins al recinte per a 
procedir a la seua inauguració, 
per part de l’alcalde, Guillem 
Alsina, la regidora de 
Festes Paula Cerdà 
i el president de 
la COC, Jordi 
Català.

5

X.Flores

5



7 de maig de 2022

6

ACTUALITATCarnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis

El 40 aniversari del Carnaval de Vinaròs mereixia una Gran Gala de Reines i 
Reis. Més encara que no va poder celebrar-se la passada edició a causa de la 
pandèmia. I així va ser. Per fi, les 24 reines i 7 reis que representen a les 31 
comparses, van poder mostrar el seu secret més preuat i en el qual han estat 
treballant durant tant de temps: els seus espectaculars, creatius i colorits 
vestits. Un total de 31 fantasies van lluir en un imponent escenari decorat 
amb el tema central d’aquesta edició, “L’ Atlàntida”, i davant quasi 9.000 
persones que van acudir a presenciar un esdeveniment únic. Un escenari 
de més de 15 metres d’altura dissenyat per l’artista faller Carlos Carsi, amb 
dos imponents poseidons i el seu trident que destacaven entre el treballat 
decorat, i una gran fotografia de Vinaròs submergida al fons de l’escenari. La 
gran gala es va iniciar a les 21 hores i va concloure passades les 23.30 hores, 
tot molt puntual, sense retards i sobre el previst. Van ser més de dues hores 
i mitja d’espectacle. El vídeo del compte arrere de 40 segons (en honor a 
aquest 40 aniversari de la festa), va fer referència al fet que l’any passat no 
va haver-hi carnaval degut a la pandèmia, i que era el moment de gaudir de 
nou. 
La gala la va obrir el rei de la comparsa Pan y Toros, el jove d’Ulldecona Joan 
Bel Marco, amb el seu vestit “Versalles, trosset de cel”, dissenyat per Sergi 
Creacions (aquesta comparsa complia el 35 aniversari) i la va tancar un altre 
representant masculí, Santi Queral Casanova, de la comparsa Depressa i 
Corrents, amb el seu vestit “Infernum” dissenyat per Marcela Sospedra i 
Esther Berbel.
Molt aplaudides van ser les i els representants d’altres comparses que 
estaven d’aniversari, com El Pilà (35 aniversari) amb el seu rei Iván Chaler, 
“I sense un duro” (35 aniversari), amb Irta Vives com a reina, “La Morterada” 

(35 aniversari), amb el rei José Jiménez, “Els Mateixos” (30 aniversari), amb 
Sandra Navío de reina, “No en volem cap” (30 aniversari), amb Montse 
Salvador de reina, “Marxeta 87” (35 aniversari), amb Angela Fletcher de 
representant, “Els Dormilons” (35 aniversari), amb Jordan Orero de rei i “Xe 
quin poc suc”, amb Elena Mora de reina, complint el desé aniversari de la 
comparsa. I especialment la comparsa debutant, “Gent en dansa...i avant”, 
amb una espectacular actuació d’Eva Miralles Febrer.
En finalitzar va haver-hi un xicotet piromusical amb una motivadora cançó 
de Dj Alesso (If i lose myself) i l’himne del carnaval mentre totes i tots els 
protagonistes sortien a l’escenari a ballar i acomiadar al públic.

Presentadors
Paula Soler i Mario Adell van ser els presentadors, tots dos joves molt 
coneguts per tots els carnavalers. Els dos conductors d’aquesta gala van 
demostrar que porten el Carnaval per les venes, ja que Paula és membre de 
la comparsa “Tot a Orri”, i Mario ha desfilat amb la comparsa “Tomba i Tomba”. 
A més, Paula va sorprendre al principi de la gala i durant la mateixa amb 
constants canvis de vestuari i participant en actuacions. Aquest coneixement 
del carnaval de Vinaròs es va notar molt positivament en la seua interacció 
entre ells i en la seua complicitat amb les comparses.
Actuacions
Els gimnasos i acadèmies de ball de la ciutat van animar molt la gala amb 
les seues coreografies. Va ser el cas de Gentsana, Locura i Esmuvi, amb 
actuacions totes elles relacionades amb el tema central d’aquesta edició, 
L’Atlàntida, que es van intercalar entre les presentacions de reines i reis i van 
fer vibrar al públic assistent.

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

Carnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis
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ACTUALITATCarnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis

PAN Y TOROS EL PILÀ

ELS MATEIXOS ARA SI QUE SI

Joan Bel Marco Iván Chaler Marzá

Sandra Navío Guisado Mamen 
Castellet 

Moya

¡ Les deseamos Feliz Carnaval !

8
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròsCarnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis

9

I SENSE UN DURO

VA QUE XUTA

CHEROKYS

LA MORTERADA José Jiménez QuerolEmanuela Stinca Havrylyuk

Irta Vives Ortiga Meritxell Ferreres Albiol

9
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ACTUALITAT

LA COLLA Joan Safont Pitarch

ON ANEM LA LIEM PENSAT I FETTOT A ORRI

ESMUVI

Núria 
García-Gango 

Príncep Carla Carrero Sospedra

Sònia 
Ejarque 
Linares

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

+34 964 82 50 48

Disfruta de tu tiempo y dinero, 
        ¡ confía en nosotras !                    

¡Vendemos tu casa !

Carnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PENSAT I FET

PENYA BARÇA

ARRAMBA I CLAVAAinoa Reverté Morales

Susana Peña Muñoz

TOT DINS D’UN GOT

Beatriz 
Martínez Obiol Diana Adell Miralles

RESERVES: 964 45 25 58  |  reservas@davima.net  |  www.davima.net

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES
Per al treball, viatjar en família, amics...

Carnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis
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Visita la nova
web 

del DIARIET
diariet.vinaros.es
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SOCIETAT

ELS POVALS PENYA VALENCIA

GENT EN DANSA...I AVANT

NO EN VOLEM CAP

UIAAA...!

Gabriela Fibla Díaz Fede López Marco

Montse Salvador Domenech

Eva 
Miralles 
Febrer

12

Carnaval de Vinaròs 2022 Gran Gala de Reines i Reis
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ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs
LOCURA MARXETA 87

UIAAA...! JA HI SOMSofía 
Rodríguez 
Sánchez

Marina Albiol Valanzuela Ángela Fletcher Rubio

Sara Isabel Pablo Vila

13
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SOCIETAT
ELS DORMILONS FOT-LI CANYA XE QUIN POC SUC

NI FU NI FA SAMBA PA MI

Jordan 
Orero 

Batiste

Vanesa García Gueldos

María 
Marqués 
Eixarch

Marga Mora Manzanares

647 440 168 
647 440 169
647 440 180

INFORMACIÓN:

PARCELA 7

PARCELA 6 PARCELA 5 PARCELA 4 PARCELA 3 PARCELA 2 PARCELA 1

PARCELA 8
PARCELA 9 PARCELA 10 PARCELA 11

PARCELA 12 PARCELA 13

URBANIZACIÓN PLAYMAR I
¡ÚLTIMAS VIVENDAS DISPONIBLES!

VENTA DE PARCELAS CON CHALET

¡Les deseamos
Feliz Carnaval!

14
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ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs
XE QUIN POC SUC

TOMBA I TOMBA

DEPRESSA 
I CORRENTS

Elena 
Mora 

Barreda

Begoña 
Saura 

Ferreres

Santi Queral 
Casanova

Les desea Feliz Navidad
VENTANAS PVC - ALUMINIO - CERRAMIENTOS - TECHOS

PERSIANAS Y MALLORQUINAS - PUERTAS GARAJE Y MÁS...

JOAQUIN DOMÉNECH FUSTER - 667 731 937 - VINARÒS
 

VENTA E INSTALACIÓN
DE PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS.

15
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SOCIETAT Carnaval de Vinaròs 2022 Les paelles

ALQUILO
ALMACÉN - NAVES

Partida Capsades
Tel. 629 616 524
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ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs

Vinaròs va viure diumenge 
1 de Maig un altre gran dia 
de Carnaval amb la gran gala 
de reines i reis infantils, en el 
mateix escenari en el qual va 
tindre lloc la gal·la adulta (en-
tre el carrer San Francisco i 
l'avinguda Febrer de la Torre) 
i les paelles, en una jornada 
d'excel·lent climatologia, amb 
un dia assolellat, sense vent i 
elevades temperatures. Van 
ser 22 reines i 2 reis infantils 
els protagonistes de la tarde 
amb els seus vistosos vestits 
i les seues ganes de ballar 
i animar al nombrós públic 
que, com en la gala anterior, 
va decidir acudir per a veure 
el lluïment de la "pedrera" del 
Carnaval de Vinaròs.
Per segona vegada va haver-
hi representació masculina 
en la “minigala” de reines i 
reis, un més que en l'anterior 
edició. En aquesta gala, que 
es va iniciar a les 19.30h, van 
intervindre també intercalant 
actuacions les acadèmies de 
ball o gimnasos Maribel Ruiz, 
Esplai, Locura i Gentsana. Un 
any més, la gala infantil va 
ser presentada per xiquetes, 
aquesta vegada van ser Car-
men Guardino i Claudia Pablo.

X.Flores

Carnaval de Vinaròs 2022 Gala Reines i Reis Infantil
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SOCIETAT

Emili Fonollosa

Carnaval de Vinaròs 2022 Gala Reines i Reis Infantil

PAN Y TOROS

ELS MATEIXOS

CHEROKYS ESMUVI

ARA SI 
QUE SI

EL PILÀ

I SENSE UN DURO

TOT 
DINS 
D’UN 
GOT

Laia 
Palacios 
Gámez

Andrea 
Vélez 

Cucala

Angelica 
Teodorescu

Lucia Obiol Ferreres

Maria 
Ejarque 
Linares

Nerea 
López 

Eizmendi

Núria 
Obiol 

Hernández

Elena 
Barberà 

Castañeda

18
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròsCarnaval de Vinaròs 2022 Gala Reines i Reis Infantil

I SENSE UN DURO PENSAT I FET LA COLLA

PENYA BARÇA

GENT EN DANSA...I AVANT

PENYA VALENCIA

LOCURA

NO EN VOLEM CAP

MARXETA 87

Joana 
Morales 
Doello

Lluna 
Sales 

Moreno

Aitana Mesaglio Calabuig

Carla Llobregat Prades

Alia García 
Esparducer

Antonio 
Casas 
Galán

Joana 
Ibáñez 

Ortí

Gerard Segura Adell

19
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SOCIETATCarnaval de Vinaròs 2022 Gala Reines i Reis Infantil

UIAAA...! JA HI SOM

ELS DORMILONS

NI FU NI FA

XE QUIN POC SUC

SAMBA 
PA MI

Jade 
Rodríguez 
Sánchez

Nerea 
Ventura 

Arbaseguí

Noa Bernal 
Navarro

Miranda Fontanet Guimerá

Gala Orero Gijón

Lucía 
Martínez 

Mora
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CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

Carnaval de Vinaròs 2022 Festa de la Tercera Edat

TOMBA I 
TOMBA

DEPRESSA I CORRENTS
Julia 
Royo
Sales

Oihane Dellà Gutiérrez

Carnaval de Vinaròs 2022 Gala Reines i Reis Infantil

El Carnaval de Vinaròs va dedicar dimarts la jornada a la tercera edat. Va ser en una festa a la carpa del recinte del Carnaval, on a partir de les 19 hores les reines 
i reis de les comparses van repartir cocs i cava per als assistents i la música en directe va acompanyar la vetllada i va fer ballar a les persones que van acudir al 
recinte.  Durant el ball la regidora de estes Paula Cerdà i el president de la COC, Jordi Català van imposat  la banda a la reina de la tercera edat, Mari Carmen 
Coma Fornós.  

21
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SOCIETAT

C/ SAN VICENTE, 29 - 1º - ESQ. C/ SOCORRO
VINARÒS (Castellón)

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50
publivaquer@publivaquer.com

diseño de mobiliario |  diseño gráfico  |  rotulación  |  diseño web  |  stands feria | agencia de publicidad

El passat diumenge 1 de maig es va commemorar l’1 de maig a Vinaròs. Els 
actes van ser convocats per la CGT ( Confederació General del Treball) . Enguany 
aquesta data ha tingut en Vinaròs un motiu afegit : el record i homenatge 
a Carlos Martin . A les 12h , abans de sortir la manifestació, es va fer  una 
xicoteta lectura on es recordava al company : 

Enguany , els actes que ací comencen de commemoració de l’1 de maig van 
per tu , Carlos Martín. Trobem a faltar la teua presència física però segueix 
amb nosaltres tota la teua força compromesa amb la defensa dels drets 
de la classe treballadora en aquest dia i en qualsevol altre dia de l’any , la 
teua rebel·lia que es negava a admetre com a inevitables injustícies socials 
de tota mena . el teu coratge en discursos de denúncia i arguments precisos 
, la pràctica del suport mutu com a eina que ens acosten a una vertadera 
transformació social .

 Gràcies Carlos , gràcies per ser i per estar.
A continuació es va posar en marxa la manifestació de camí a la Plaça 

Primer de Maig on va tindre  lloc l’homenatge a Carlos Martín amb 

intervencions de CGT i familiars . Seguidament  vindrien la lectura de 
manifestos per part de CGT i d’algunes de les entitats  que es van sumar a 
l’event ( Esquerra Republicana , Podem , Compromís – Benicarló - , Femme 
Força , Intersindical , PSPV – Joventuts Socialistes, UGT ,CCOO…)  Com a 
cloenda quedava una magnífica actuació del grup SOLK amb una selecció 
de cançons especialment pensada per aquest dia . Agrair-los a ells la seua 
participació en aquest acte  i el mateix a totes les entitats i persones que 
hi  van participar   convocats amb la consigna  “1 de maig i sempre, lluita 
obrera” . És clar que els temps convulsos que vivim fan que aquest lema 
estiga vigent. Ja són massa vegades que les crisis ( financeres , pandèmia 
o l’actual derivada del conflicte a Ucraïna) recauen de manera injusta 
i desproporcionada en la població treballadora . És per tant fonamental 
la defensa dels drets laborals i socials si no volem que la precarietat es 
cronifique . Mirar cap a un altre costat , tancar el ulls o fer com si amb  
nosaltres no anés , no evita el problema. 

CGT Vinaròs

1 de Maig a Vinaròs amb homenatge a Carlos Martín
Actes convocats per CGT( Confederació General del Treball)

La regidora de Benestar Social, 
Amalia Cabos va obsequiar a 
la centenaria Faustina Mourín 
Iglesias amb un pastís, un pin 
i una felicitació de l'alcalde. 
Moltes felicitats!

Faustina 
compleix 
100 anys
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CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

  T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A                                      

ÀGORA   
Club de lectura       Llegir  compartint  és llegir més vegades.... 

 

Divendres, 13 de maig  17.30     
Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs  

“El olvido que seremos”                     
 

 
    

Presenta el llibre : Rosa Roca 
 

“Y somos el olvido que seremos.. El polvo 
elemental que nos ignora” 
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OPINIÓ

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Menos impuestos
para todos

Manifest 
del Dia del Treballador

Por Lluís Gandía, presidente local del PP VinaròsPer Òscar Ruiz Herrera,  Secr. Gral. Joves Socialistes

40 anys de carnaval
a Vinaròs

El Partido Popular 
ha realizado una 
propuesta de rebaja 
fiscal para que los 

valencianos paguemos menos impuestos. Una 
auténtica revolución fiscal que supondría dejar en 
los bolsillos de los valencianos 1.530 millones de 
euros.
Proponemos reducir el IRPF. Reduciendo los tramos 
autonómicos de 10 a 7 y aumentando el mínimo 
personal y familiar exento. Con la rebaja del IRPF 
que proponemos desde el Partido Popular los 
valencianos con rentas bajas serían los que menos 
tributarían de toda España.
Proponemos eliminar el impuesto sobre el 
Patrimonio. Porque supone una doble imposición 
al pagar por aquello por lo que ya hemos pagado. 
Además, los valencianos somos la tercera 
Comunidad Autónoma donde más se paga, 
penalizando el ahorro y perjudicando a las familias.
Proponemos incrementar las bonificaciones en 
el impuesto de Sucesiones al 99% para los hijos, 
cónyuges y padres. Nadie decide cuando fallece y 
heredar aquello por lo que tu familia ya ha pagado 
es establecer una doble imposición que impide a 
decenas de familias poder heredar el patrimonio 
familiar o les obliga a vender alguna propiedad para 
pagar este impuesto injusto. Además, el Partido 
Popular propone bonificar al 50% las sucesiones 
entre hermanos y sobrinos que actualmente no 
está bonificada.
Reduciremos el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, el que se paga por ejemplo al 
comprar una segunda vivienda, del 10% actual al 
6% si el inmueble tiene un valor inferior a 250.000 
euros o al 8% si el inmueble está valorado en menos 
de 600.000 euros. Este impuesto de Transmisiones 
lo reduciremos al 3% si es para comprar una 
vivienda habitual o para las familias numerosas.
Todo esto tiene un objetivo: Bajar la presión fiscal 
que el gobierno del PSPV-PSOE, Compromís y 
Podemos ha elevado hasta el máximo posible, 
ayudar a mejorar el crecimiento económico de la 
economía valenciana en un 1,5% del PIB y crear 
más de 70.000 puestos de trabajo al reactivar el 
sistema productivo inyectando 1.530 millones de 
euros en la economía de nuestra Comunitat.
El Partido Popular fue el único que propuso en las 
últimas elecciones una rebaja de impuestos que 
hoy es más necesaria que nunca y por eso lanzamos 
nuestra propuesta, porque somos la alternativa 
al desgobierno actual y estamos preparados para 
asumir el gobierno.

    La vida es va aturar de 
manera sobtada al març 
de 2020 per l’arribada de 
la Covid- 19, un virus que 

ens ha fet viure un malson aquests dos anys, una 
pandèmia fins ara mai  viscuda  que ha suposat un 
canvi molt important en les nostres vides. Encara 
no hem aconsegut tornar a la normalitat d’abans, 
però hem avançat, i gràcies a la vacunació, podem 
celebrar el Carnaval 2022, que compleix la seua 40 
edició. 
Viurem per primera volta un carnestoltes primaveral, 
on s’ompliran els carrers després de molt temps 
de llum, so i alegría, de rises, de balls,…. després 
d’aquest llarg període de foscor viscut. La pandèmia 
no ha acabat, la situació ha millorat moltíssim, però 
no tenim que donar un pas enrere, per tant tindrem 
que ser responsables i prudents atenent sempre les 
recomenacions sanitàries.     
Aquest any la festa començà el 23 d’abril, per la 
vesprada, amb l’arribada de sa majestat Carnestotes, 
al Passeig Marítim, enfront de la cotxera de Batet, 
on es van  concentrat estandarts, reines i reis, 
autoritats…. ,  gaudirem  de l’espectacle Aquiles de 
la companyia  la Fam  Després en rua fins als Jardins 
del Convent de Sam Francesc, on va tindre lloc  lloc el 
pregó, aquest any a càrrec del nostre estimat  Julián 
Zaragozà. Al finalitizar el pregó l’alcalde li va lliurà les 
claus de la ciutat a Sa Majestat, i tot seguit es va fer 
la imposició de corbatins als estandards i també les 
bandes a a les reines i reis infantils d’aquest any
 Després de nou en rua fins a l’entoldat del carnaval, 
on es va servir el sopar en honor a les Reines i Reis del 
Carnaval. A l’endemà a l’auditori Wencelao Ayguals 
d’Izco,  entrega del premi honorífic “Carnestoltes 
d’or” a l’Ajuntament  de Vinaròs,on reculliren el premi 
els regidor de festes d’aquests 40 anys.
La presentació de La Gala de les Reines i Reis, aquest 
any ha esta conduïda per Paula Soler i Mario Adell, 
on es van donar a conéixer els espectaculars tratges 
plens de fantasia i color, una gran festa marcada 
aquest any 2022 per la gran representació masculina. 
L’escenari espectacular, amb més de 15 m d’alçada, 
dissenyat per Carlos Carsi, artista faller, on destacava 
una gra poseidó amb el seu trident.
La gala va concloure amb un piromusical, amb una 
motivadora canço  de DJ Alesso ( IF i love my self )  i 
l’himne de Carnaval amb totes les reines i reis ballant. 
La bona climatologia va afavorir que s’aproperen  
a la gala prop  de 9000 persones, el recinte ple de 
gom a gom, amb moltes ganes de festa després de 
la seua suspensió per la pandèmia.  El diumenge es 
va celebrar al recinte  del Carnaval les paelles, i per la 
vesprada la gala de les reines i reis infantils.  Vinaròs 
va viure un cap de setmana molt festiu i intens.
 La Gala de les Reines i dels Reis, és un dels actes més 
importants de la festa perquè hem pogut admirar als 
31 representants de les diferents comparses amb els 
seus espectaculars vestits , que després lluiran en les 
desfilades els dies 7 i 9 de maig.
Som sabedors que són dies de festa, de dibauixa, 
però es molt possitiu que es promoguen campanes 
des de l’ajuntament pel que fa al consum d’alcohol 
responsable, així com per evitat possibles casos 
d’assetjament.
Des del PVI, volem felicitar la COC, al dissenyador del 
cartell anunciador de la festa,  Sebastián Casanova 
Fábrega, a totes les reines i reis, a les comparses i 
sobre tot als “comparseros”,  pel seu treball, tenacitat, 
esforç, perquè sense ells la festa no seria possible.

VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS !!!!

Abans de tot, volem donar 
les gràcies a tots els que heu 
assistit a la manifestació de l’1 
de maig amb motiu del dia del 
treballador, i on un any més ens 

toca reunir-nos per a seguir lluitant i defensant 
totes les conquistes que hem aconseguit i per totes 
les que ens queden per davant, que segueixen 
sent massa en els temps que vivim i amb l’evolució 
constant que ha experimentat la societat en les 
últimes dècades. 
Des de Joves Socialistes i el PSPV-PSOE de Vinaròs 
fem un reconeixement dels encerts que s’han 
produït front a aquesta crisi econòmico-sanitària, 
gràcies al consens assolit per les administracions 
tant estatal com autonòmica amb els sectors 
sindicals i empresarials, als quals agraïm els 
esforços i la implicació per a tractar de minimitzar 
els efectes de la crisi, donant exemple del que 
realment significa sentit d’estat. Aquest consens 
ha possibilitat l’activació de mecanismes com els 
ERTOS i les conseqüents ajudes als sectors afectats, 
a més de les ajudes als ciutadans que no tenien 
les garanties d’un lloc de treball, amb l’ingrés 
mínim vital i, en el nostre cas, amb la renta mínima 
valenciana. També ha donat l’oportunitat de 
respondre als esforços dels treballadors, dels petits 
i mitjans comerços, dels autònoms i dels assalariats 
i emprenedors que s’han vist en situacions 
d’incertesa.
Una vegada més ha quedat demostrat que un estat 
del benestar fort és el que possibilita que des de 
les institucions es puguen donar respostes reals a la 
societat, i tot això solament ho podem aconseguir 
reforçant les institucions, reforçant l’estat del 
benestar i reforçant els serveis públics, perquè 
l’estat ha de garantir les necessitats dels seus 
ciutadans. I per a poder garantir-les, són necessaris 
els impostos. Ara no és el moment de parlar de 
rebaixes fiscals i impositives, perquè els mateixos 
que ara demanen rebaixes després demanaran 
retallades, i ja sabem per experiència que això no 
és la solució.
Ens queden encara molts reptes per davant. 
Començaré, si em permeteu, fent una petita 
reivindicació dels principals problemes que tenim 
els joves. La precarització laboral que sofrim, amb 
sous insuficients per a poder donar el pas cap a la 
emancipació;  l’atur, que sí que és cert que ha anat 
minvant en els últims anys, però que en l’àmbit 
juvenil encara seguim al capdavant d’Europa, i tot 
això ho hem de resoldre amb urgència. Necessitem 
mesures per a pal·liar aquests problemes, 
necessitem seguretat jurídica front a la indefensió, 
necessitem que es defensen els nostres drets al 
mateix nivell que el d’altres estrats de la societat, 
perquè no oblidem que un treball de qualitat 
permet un estat del benestar de qualitat.
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ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs
La importància cultural del cinema

Políticos: amistades, familia y comisiones

Nati Romeu, Plataforma per la reobertura del JJ Cinema

Quantes vegades ens hem acostat a una pel·lícula després de llegir el llibre o a l’inrevés?
Quantes vegades hem  comprat el disc de la banda musical d’una pel·lícula perquè ens ha encisat? (Algunes vegades 
fins i tot amb certa perplexitat he assistit a algun casament on s’ha utilitzat la banda sonora de “Titànic” per acompanyar 
el moment culminant de la cerimònia...). 
D’altra banda, algú dubta de l’excel·lència del tàndem Santos-Portabella?. Una trobada que ha donat lloc a una 
quinzena de pel·lícules que inventen noves maneres d’associar el cinema a la música.
Quantes vegades hem utilitzat referències cinematogràfiques per denunciar alguns comportaments socials: violència 
de gènere, la xacra de les guerres  o la destrucció del medi natural,  per posar un exemple?
Quantes vegades el professorat ha utilitzat una pel·lícula o un documental per poder treballar a l’aula determinats 
temes que formen part del currículum escolar?
Quants records d’infantessa lligats al cinema formen part de la nostra vida adulta?: anar amb els pares un dissabte la 
nit al Coliseum i veure a Herminia darrere la “taquilla”,  anar amb les nostres amigues o fins i tot amb els nostres primers 
amors...
Quantes vides i personatges històrics hem descobert gràcies al cinema?. I quants artistes i publicistes han convertit 
en icones actors i actrius: Warhol-Marilyn, Triumph-Marlon Brando... Quants pòsters d’actors i actrius han decorat les 
habitacions d’alguns adolescents en un afany romàntic de sentir-los més prop?
Quantes vegades hem reivindicat el reconeixement (afortunadament cada vegada més notable) de dones directores: 
Agnès Varda, Margarethe von Trotta, Jane Campion o més nostrades com Neus Ballús o Carla Simón per citar-ne 
algunes?
Tan mateix, podríem seguir formulant  una gran quantitat de preguntes, però crec que no en calen més. El cinema és 
una eina cultural imprescindible, interrelacionat i impregnat “de” i “en” totes les altres arts.  
Un poble sense una sala de cinema és un poble orfe culturalment. Ni les plataformes digitals, ni les pel·lícules farcides 
d’anuncis de la televisió, ni les que minúsculament veiem amb el mòbil, podran mai substituir el bagatge cultural que 
té veure una bona pel·lícula, en una gran pantalla amb un bon so i envoltats de gent que està amb nosaltres gaudint 
i emocionant-se de la història que ens estan projectant.
Reivindiquem la cultura cinematogràfica. Reivindiquen el JJ... ens retrobem allí.

Antonio Blas Najar

Desde el principio de la Democracia, en este país, han aparecido casos de 
familiares o amigos, que se pegan a los políticos como lapas. Desde tener 
despacho en la Junta de Andalucía del hermanisimo de Alfonso Guerra, hasta las 
presuntas subvenciones a un matadero, de un familiar del Presidente, en Morella. 
Es vergonzoso, tener que recordarles los votantes, que no se dediquen al tú más, 
si no, que trabajen, que denuncien los casos que conozcan, TODOS. Y ellos se 
dediquen, a lo que se les paga, a trabajar. Andalucía, donde los casos de los ERES, 
resueltos hasta él momento, son solo de un 2´7 por % 
Los de los cuatro cabeza de turcos: él sindicalista que podía, según su madre, freír 
una vaca con billetes, cuatro secretarios y poco más, los altos cargos o la cúpula, 
de una estafa multimillonaria (cinco mil millones, según fuentes) ¿Esperaran a 
que prescriban?. Carmen López. Diputada socialista de la asamblea de Madrid. 
Aquella que dijo “A quien hay que investigar, es al hermano de Ayuso” Cuya hija ha 
sido denunciada por la fiscalia, por, presuntamente, estafar (en idioma del pueblo 
robar) 2.099.680 euros procedentes del fondo de indemnizaciones Fogasa. ¿No 
hay que quitarles él dinero a los ricos? Los ERES, FOGASA. Dinero robado de los 
trabajadores, a los trabajadores. Aunque, familiares directos que han utilizado él 
trampolín familiar, para escalar puestos, los hay en todos los partidos, si no, que le 

pregunten a los madrileños, aquella señora de apellido botella, y que también se 
le daba hablar ingles. Aunque favores, los de nuestro amado líder, él presidente. 
A los dos meses de su entrada en él gobierno, crea un nuevo departamento, 
poniendo al frente a su señora, sin titulación para ello. Africa Center, cuyo contrato 
ha ampliado en su reciente visita a Marruecos, con una partida presupuestaria, 
que es, secreto de estado. Aunque ya había creado otros puestos de amigos a 
dedo, incluido un chiringuito para su amigo de infancia en correos, pagando usted 
y yo, y no de mil euros al mes. O las presuntas subvenciones, durante 15 meses 
a Industrias Plásticas Playbol S.L por valor de 701.000 euros, cuyos accionistas 
mayoritarios son los padres del presidente. O los contratos de pandemia, de los 
que hay que investigar y condenar a TODOS los defraudadores. 

Como el presunto contrato con Import & Esport del gobierno central: 500.000 
batas desechables a un precio excesivo, pagando la unidad a 16´7 euros frente 
a los otros proveedores cuyas ofertas rondaban: 0´32 o 0´27 céntimos… O… 
Como se puede tener una cara tan dura para hablar de corrupción, favores, 
subvenciones… Quien este libre de culpa, que hable, y si no, que denuncie, pero 
no a la imparcial fiscal D.D. Fuentes: El País, OK Diario y El Mundo.

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

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!

 Joan Beltran Quintero
Partit vibrant i emocionant el viscut aquest diumenge a la tarda a la Ciutat 
Esportiva de Vinaròs on l'equip entrenat per Eloy Lorente rebia a un C.D. Els 
Ibarsos que arribava amb la imperiosa necessitat de sumar tres punts que 
els mantingués amb opcions de continuar lluitant per seguir un any més a 
Preferent. Per altra banda, als de la capital del Baix Maestrat amb un punt els 
servia per certificar matemàticament la permanència a falta de dues jornades 
per concloure aquesta temporada tan llarga i complicada a parts iguals.
El partit no va poder començar de millor manera per als vinarossencs, ja que 
al minut 19, una magnífica jugada en la qual l'extrem Fita després de driblar 
a un parell de jugadors de l'equip de la Serra d'en Galceran, va rebre una falta 
dins l'àrea que va ser xiulada com a penal per part del col·legiat. Qui va agafar 
la responsabilitat de xutar des dels 11 metres va ser el màxim golejador de 
l'equip Guillem Ripollés, que amb una gran solvència va transformar el seu 
14è gol de la temporada. Instants després, una jugada col·lectiva elaborada 
pels locals va suposar en una assistència de Guillem Ripollés que va deixar a 
Francesc Re a plaer per a marcar el seu tan esperat primer gol de la temporada.
Tot apuntava a una victòria fàcil per als blanc-i-blaus, però la tranquil·litat del 
2-0 va durar ben poc, ja que abans del descans un mal refús de la defensa 
vinarossencs va acabar amb gol dels visitants i minuts després un penal a favor 
del C.D. Els Ibarsos enviava als dos equips als vestidors empatats.Si a la primera 
meitat el Vinaròs C.F. havia tingut molts bons moments de joc, la segona 
meitat va tindre un color bastant diferent, ja que els visitants no tenien marge 
per fallar i es van entregar a l'atac. Aquest fet acompanyat d'una baixada de la 

intensitat física dels vinarossencs va propiciar l'arribada en massa d'ocasions 
de perill que d'una forma o altra eren refusades pel porter Marco Pino, pels 
centrals Arles Abonia i Mark Blasco, i fins i tot per la fusta de la porteria en 
alguna ocasió.
Cert és que el partit s'hagués pogut decantar per part dels visitants resultant 
amb una derrota que hagués complicat moltíssim la vida per als vinarossencs, 
que s'haurien de jugar la vida en les dues jornades restants enfront del 
segon i primer classificats. Però el destí guardava un final molt dolç per als 
vinarossencs, ja que a les acaballes del partit una combinació de dos jugadors 
que sempre esperen pacientment el seu torn per brillar com són Jorge Vela i 
Gonzalo Abril, resultava amb un gol importantíssim que es recordarà durant 
anys entre els socis i seguidors del Vinaròs C.F. .

En definitiva el Vinaròs C.F. jugarà en la lliga Apunt Preferent per segon 
any consecutiu la temporada 2022 / 2023, una categoria a la qual va costar 
moltíssim arribar després de passar anys a l'infern de la Primera Regional i 
Segona Regional. Un projecte que es consolida gràcies a una plantilla molt 
equilibrada i molt ben comandada per Eloy Lorente amb qui s'ha arribat 
en certs moments de la temporada a veure un estil de joc molt atractiu per 
a l'espectador. Com s'ha mencionat abans, el Vinaròs rebrà contra el C.D. 
Burriana aquest diumenge a les 16:30 de la tarda i visitarà el camp del campió 
U.D. Vall d'Uxó l'altra setmana on l'únic al·licient que queda és acabar la lliga 
amb el màxim punts possibles on el Vinaròs si fa un ple de victòries podria 
acabar en 6è lloc.

El Vinaròs CF certifica la seva permanència
VINARÒS C.F. 3 - 2 C.D. ELS IBARSOS

Laia Casanova
Aquest cap de semana es van disputar 
dos partits al Pavelló Municipal. En primer 
lloc, l’equip cadet enfrontava el seu últim 
partit de la temporada i necessitava 
sumar tres punts per disputar els cruces 
d’ascens a la categroia superior. Tot i 
això, les jugadores locals no van poder 
guanyar enfront el Altamira VLC Mistral, 
que va guanyar per 0-3.

Per la seva banda, l’equip infantil femení 
es va enfrontar al CV Mediterráneo B en 
un partit en què no va poder sumar els 
tres punts i que va acabar en un resultat 
de 1 set a 3 en contra de l’equip local.

L’equip cadet femení tanca la temporada a casa
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2022 (II)                 

Andrés Albiol Gambeta de Praderia

Semana con una mar movida por chubascos y roles de viento. Se faenó a medias. Las extracciones fueron 
flojas. Y las valoraciones con altibajos.
La pesca de arrastre, los siete bous decidieron faenar solo las cuatro primeras jornadas una hora más cada día. 
Subastaron cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete, peluda, rape, galera, caracol, 
pulpo roquero, canana, morrallas, etc.
El cerco ha finalizado la veda de abril. El mal tiempo no les dejaba operar tras el peix blau.
El trasmallo varios días no calaron por el oleaje. Dos xarcieros capturaron con sus redes langostino. Tres 
pillaron sepia. Uno atrapó pagel. Otro lenguado. Y uno desembarcó langosta, cabracho y raya. 
Y el atún rojo con anzuelo, para el 2022 a la flota española artesanal, a cada barquita se le ha otorgado una 
cuota de 526 kg, o sea, 36 kg menos por embarcación respecto al 2021, ya que para la presente temporada, 
al dar más licencias (a más barquitas) el reparto de cuotas en kgs individuales ha bajado. En Vinaròs, para el 
actual año ha aumentado en 4 barcas (una de Les Cases), dando un total de 13 autorizadas, Así, el lunes, entre 
cinco llevaron ocho atunes de 45 kg. Luego hubo oleaje y no salían. El miércoles, una barca desembarcó tres 
piezas de 50 kg.

Aguas cambiantes en la rara primavera

Tráfico portuario de pasajeros y cruceristas en España
Durante 2021 el movimiento de barcos de pasaje y de crucero continuó su lenta recuperación, para ser un 
total de 17,9 millones de personas que viajaron en buques desde nuestros puertos, o sea un 34,7% más 
respecto al pandémico 2020, pero aún lejos de los 37,6 mill. que se desplazaron en el 2019. En su desglose, los 
cruceros, el 1er puesto lo ocupó Barcelona con 520.854 viajeros. El 2º Las Palmas con 446.170. El 3º Baleares 
con 344.569. Y Castellón recibió tan solo dos cruceros con un total de 1.197 cruceristas.

PEIXOS
Escrita (Raya)                          45
Besuc (Besugo)                          1
Congre (Congrio)                      11
Orá (Muixarra, Dorada)            120
Sorell (Chicharro, Jurel)              7
Sarg (Sargo)                             78
Pagell (Breca, Pagel)               358
Pagre (Pargo)                           22
Dèntol (Dentón)                         23
Vidrià (Mojarra)                         31
                                                _____
Total…………….                   696

MOL·LUSCOS
Sèpia (Choco, Jibia)                       1
Polp roquer (Pulpo roquero)       17
                                               ____ 
Total………………              18                                                                        
Total Palangre…….       714                                      
          

PEIXOS 
Escrita (Raya)                                    209
Besuc (Besugo)                                 161
Boga/Xucla (Vogue/Picarel)                   9
Gall (Pez de San Pedro)                       13
Orà (Muixarra, Dorada)                       196                                                                  
Gallineta (Cabracho)                             42
Sorell (Jurel)                                        50
Asparrall (Raspallón)                            45
Palá (Lenguado)                                 956
Sarg (Sargo)                                       592
Lliri (Anjova, Lirio)                                103
Llobarro (Lubina)                                21
Mabre (Herrera)                                   33
Pagell (Breca, Pagel)                          70
Peluda (Solleta)                                   2
Lluç (Pescadilla, Merluza)                   176
Rap (Rape)                                        114
Aspet (Espetón)                                    1
Rom empetxinat (Rodaballo)                  17
Juriola (Rubio, Lucerna)                       11

Moll (Salmonete)                               248
Mero (Cherna)                                      9
Bacoreta (Sarda)                                 10
Llissa (Mújol, Lisa)                             188
Gatet (Pintarroja)                                   4
Roncador (Roncón)                             56
Rata (Miracielo)                                     6                         
Palometa Palometón)                            9
Tigre (Lenguado portugués)                  6
Corva (Corvallo)                                   70
Mamona (Brótola de roca)                     3
Dèntol (Dentón)                                  166
Chopa (Cántara)                                   9
Reig (Corvina)                                     10
Vidrià (Mojarra)                                   19
Salpa (Salema)                                   12
Tord Lábrido, Tordo)                            1
Rom (Rèmol, Rombo)                         45
Palaí (Acedía)                                    110
                                                     _____             
Total..................................        3.800                           

CRUSTACIS   
Cranc blau (Cangrejo azul)      15
Cranc de bou (C. de paleta)       1
Galera (Estomatoideo)             44
Llagosta (Langosta)                              98
Llomàntol (Bogavante)                          10
                                                    _____
Total.................................       167

MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                  1
Sèpia (Choco, Jibia)                       1.200
Polp roquer (Pulpo roquero)              141
P. blanc (P. blanco)                              1
P. mesquer (P. almizclado)                    2
Polpa (Pulpón)                                     7
Caragol punxent (Cañailla)                   60
                                                     _____
       Total……………………      1.412 

Total Tremall i d’Altres Arts..  5.379

Exemplars de tonyines capturades artesanalment amb ham esta campanya

En castellà li diuen camarón de pradera. 
El seu nom científic és Thoralus cranchii. 
Esta gamba costanera de zones 
amb vegetació pertany a la família 
Hiprpolytidae. És un decàpode amb 
simetria bilateral i un exoesquelet calcari 
que ho renova per a créixer. De cos curt, 
compacte, corbat i llis, un poc comprimit 
pels costats. Està dividit en dos seccions; 
el cap, on del front li ix una xicoteta 
banya recta amb 3 o 5 dents superiors. 
Als costats té els pedunculats ulls grans 
i mòbils. Posseïx un parell d’antenes 
curtes i un altre parell llarg, amb funcions 
olfactòries i tàctils. La cavitat branquial té 
fins a 6 brànquies per a respirar l’oxigen 
que absorbix de l’aigua. Els cinc parells 
de potes marxadores estan compostes 
cada una per set artells. El primer parell 
de potes té pinces i el segon amb extrem 
segmentat. La resta posseïxen ungla. I 
l’altra secció, l’abdomen, ho componen 
6 segments articulats que es corben 
cap avall, mes un altre al final allargat 
a manera de palmito cabal amb forma 
triangular. En la part baixa abdominal hi 
ha 5 parells d’apèndixs membranosos, 
amb funció reproductora el primer parell 
en el mascle i la femella allotja els ous. 
Talla 2 cm. Color semi  transparent amb 
taques verdes, blavoses i rogenques. 
Ho recobrixen cèl·lules pigmentades de 
tons negres i grocs per a mimetitzar-se. 
Posta a partir de la primavera. Habita 
en colònies d’herbes del litoral d’1 a 20 
m de fons. Menja organismes pegats 
als vegetals, carronya, etc. Servix per a 
esquer en hams.
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TAULER MUNICIPAL

 

AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per  Decret  d’Alcaldia,  núm.  780,  de data 28  de març  de  2022,  van ser  aprovades la 
convocatòria  i  les  bases  per  a  la  provisió  en  propietat  d’una plaça  de TÈCNIC/A EN 
ANIMACIÓ  SOCIOCULTURAL, escala  d’Administració  Especial,  subescala  Tècnica, 
tècnics mitjans, grup B, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Vinaròs i inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2021, pel sistema de selecció oposició, per 
torn lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 29/03/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà del 29 d’abril al 26 de maig de 2022. 

Per més informació han de dirigir-se al  Departament RRHH o consultar la pàgina web 
municipal (oferta ocupació pública) .

El que es fa públic per a general coneixement. 

Vinaròs a 28 d’abril de 2022 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-
1038 de fecha 27 de abril de 2022, se aprueba el expediente y los 
pliegos para la contratación en DOS LOTES DEL OBSERVATORIO 
DE INDICADORES URBANOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 
URBANA DE VINARÒS, en el marco del Plan de recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- 
NextGeneration EU. (EXP.GRALS. 15/22 GEST. 2515/22).

Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de 
Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Fecha límite de presentación de la documentación 
electrónicamente: el 9 de mayo de 2022.

Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic 
del Ayuntamiento de Vinaròs.

Anuncio licitación

Anunci licitació

Anunci licitació

Anunci licitació

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 27 d’abril de 
2022, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació del SERVEI 
DE PROGRAMACIÓ I EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA D’ESTIU A LA 
PLAÇA DE BOUS (VINARÒS ARENA). (Exp.Grals 8/22 Gest. 1330/22).

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 13 de maig de 2022.

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

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 03 de maig de 
2022, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació en 4 LOTS 
DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE VENDA DE BEGUDES I MENJAR 
EN LES CARPES I ESCENARIS INSTAL·LATS AMB MOTIU DE DIVERSES 
FESTES EN EL MUNICIPI DE VINARÒS. (Exp. Grals 9/22 Gest. 1523/22).

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, núm. 12, 2° 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 12 de maig de 2022.

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

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 04 de maig de 
2022, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació del SERVEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ DE L’AJUNTAMENT DE 
VINARÒS. (Exp. Grals 1/22 Gest. 426/22).

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, núm. 12, 2° 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 12 de maig de 2022.

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

—En què vos puc ajudar? No sabeu com anar al Santuari de la Misericòrdia? És molt fàcil, si em 
permeteu, jo vos ajudaré.L’atenció afectuosa a totes les persones, per tal de respondre els interessos i 

necessitats dels turistes i compartir amb ells la nostra forma de vida, constitueix la qualitat bàsica d’un 
lloc acollidor i amable.

,,
,

HOSPITALITAT

Vinaros presenta el calendari
del Codi etic del Turisme Valencia

maig

Més info sobre
el Codi Ètic:

inclusio
,

—M’agrada Vinaròs perquè té una senyalització que m’ajuda a visitar d’una 
forma accessible tot el patrimoni monumental.

Un turisme responsable i sostenible és un turisme al qual tenen accés totes les 
persones, especialment els col·lectius més vulnerables.
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PUBLICITATESQUELES

En la familia has dejado un gran vacío.
El profundo cariño que te profesamos perdurará 

siempre en el corazón de todos.

Francisco Parra Alcalde
Que falleció cristianamente en Vinaròs 

el día 23 de abril de 2022,
a los 81 años de edad.

D.E.P.

Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a médicos, 
enfermeras y demás personal del Hospital Comarcal

por el muy buen trato recibido.

En memoria de:
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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

 7 maig ROCA C/Sant Francesc 6
 8 maig GUIMERÁ Plaça Església
 9 maig ADELL P.Picasso-Pius XII
10 maig SANZ C/Pont 87

11 maig VALLS Av. Fco. J.Balada 24

12 maig MATEU C/Sant Francesc 103
13 maig TORREGROSA    Av. Llibertat 9

14 maig PITARCH C/Pilar 120

* 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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