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El Carnaval de Vinaròs

és una mar 
de marxa i goig 

Acord per la reversió municipal de la N-340a
Foment invertirà 7 milions en la construcció de 6 rotondes, un carril bici i 

peatonal, millores en l’asfalt, el drenatge a zones conflictives i l’enllumenat
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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

L’Ajuntament informa que la Generalitat Valenciana, a través de 
la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
iniciarà aquesta setmana les obres de millora dels accessos de 
les cales Llanetes i Timbes, a la Costa Nord. En total el Govern 
Autonòmic ha previst una partida de 202.000€, amb un termini 
d’execució de sis mesos.
Les feines consistiran en la millora dels accessos a les cales, la 
instal·lació d’enllumenat i la creació de zones de pàrquing, a més 
d’una àrea d’esbarjo amb un mirador que inclourà, pèrgoles, 
taules de pícnic, bancs, espais enjardinats i un carril per a vianants 
i bicicletes.
L’alcalde, Guillem Alsina, ha agraït a la Generalitat la seua implicació 
amb el municipi i ha fet una valoració positiva d’aquestes feines, 
que suposaran una important millora tant per als veïns de les 
urbanitzacions les Deveses i Timbes. Segons comentava  “un 
cop enllestides les obres es disposarà de 26 places de pàrquing 
i sobretot aportarà una important millora en la seguretat viària 
gràcies la creació del carril per a vianants i bicicletes”.
Per la seua banda, el primer tinent d’alcalde i el regidor de 
Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha assenyalat 
que les obres s’integraran amb la resta de la ciutat i també amb 
el paisatge natural de la costa, amb materials respectuosos amb 

La Generalitat Valenciana inicia les feines 
d’adequació a la Costa Nord

Els treballs se centraran a les cales de les Llanetes i Timbes amb la millora 
dels accessos i la reordenació dels espais perquè s’integren amb la ciutat

La Regidoria de Política Social informa que s’ha creat la plataforma social 
I jo també, formada per diferents entitats i associacions del Baix Maestrat 
que s’han unit per a millorar la inserció sociolaboral de les persones amb 
discapacitat de la comarca.
Aquesta iniciativa naix de la preocupació de la baixa inserció sociolaboral 
que tenen les persones amb discapacitat, i per això I jo també fomenta el 
treball en grup entre els diferents agents socials per a visibilitzar aquesta 
problemàtica. Properament, la plataforma es presentarà a la ciutadania i 
explicarà en més detall quins són els objectius i les accions que emprendrà 
per a millorar la situació sociolaboral de les persones amb discapacitat de 
tota la comarca Baix Maestrat, així com el contacte per si hi ha interès en 
col·laborar amb la plataforma o en obtenir informació respecte a la temàtica.
Els agents socials participants d’aquesta iniciativa són AFANIAD Vinaròs, 
COCEMFE Maestrat, CEE Baix Maestrat, CRIS de Vinaròs, Fenòmens i IVASS, a 
més de comptar amb la col·laboració dels ajuntaments de, Vinaròs Benicarló, 
Peníscola.

Naix la plataforma ‘I jo també’ per millorar la inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat

Vinaròs ha participat en l’acció de màrqueting de carrer a la ciutat de València que ha 
organitzat aquest cap de setmana el Patronat Provincial de Turisme de Castelló. Aquesta 
acció s’efectua en un espai urbà i la diferència principal respecte a una fira de turisme 
convencional, és que cerca una aproximació més directa al consumidor o públic objectiu. 
Vinaròs ha aprofitat l’esdeveniment per donar a conèixer el calendari gastronòmic 
de la destinació i també l’oferta de tipologia experiencial que es basa en les rutes 
gastronòmiques de Saborea Vinaròs, com ara el pescaturisme o les oliveres mil·lenàries. 
A més a més, s’ha donat una especial rellevància a les festes del Carnaval que a hores 
d’ara s’estan celebrant.
Així mateix, els visitants d’aquesta acció de carrer, que s’ha organitzat al cèntric carrer de 
Colom, junt a la plaça de bous de València, han pogut conèixer la resta d’oferta turística 
de la destinació (platges, cultura, etc.). Val a dir, que el moment per realitzar aquesta 
promoció és òptim ja que ens trobem a les portes de l’estiu i en la setmana de celebració 
del Carnaval de Vinaròs.
El primer tinent alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic, Marc Albella, 
ha valorat la presència de Vinaròs en aquesta acció com “molt interessant ja que el públic 
de proximitat és cabdal per a una destinació com la nostra i a més a més, s’ha aprofitat 
per a donar a conèixer la programació amb els principals actes del Carnaval de Vinaròs, 
declarat com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic”.

Vinaròs promociona la seua oferta turística 
en una acció de carrer a València

el medi ambient. En aquest sentit, destacava 
que “són centenars les persones, entre veïns i 
visitants, les que cada any gaudeixen del nostre 
litoral per a passejar, fer esport o banyar-se a les 
cales úniques i naturals, i amb aquestes obres 
s’oferiran uns millors accessos, a més d’espais 
idonis per a descansar amb la mar de fons”.
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X.Flores

El projecte contemplarà la construcció de sis noves rotondes, un carril bici i peatonal 
i millores en l’asfalt, el drenatge a zones conflictives i l’enllumenat

L'Ajuntament de Vinaròs i el Ministeri de Foment han aconseguit arribar a un acord per a la futura reversió 
municipal de la N-340a al seu pas pel terme municipal de la capital del Baix Maestrat, de 13 km, per on circulen 
uns 15.000 vehicles diàriament, a pesar que s'han realitzat diverses actuacions per a reduir-ho, com la nova variant 
i la gratuïtat de l'AP-7. L'alcalde, Guillem, Alsina, el primer tinent d'alcalde, Marc Albella i l'enginyer de camins i 
cap de servei de projectes i obres de la demarcació de Carreteres de l'estat en la Comunitat Valenciana, Álvaro 
Cuadrado, van explicar dilluns en una compareixença a l’Ajuntament els detalls de les obres que s'escometran 
abans que totes dues administracions rubriquen aquesta cessió. Alsina es va mostrar “molt satisfet” per aquest 
acord i va destacar que després de mesos de treball i reunions per fi s’ha arribat a un acord per rebre la carretera 
en òptimes condicions. En aquest sentit, agraïa “la bona disposició per part de la Demarcació de Carreteres a llarg 
de totes les reunions, perquè sempre han tingut en compte les nostres propostes i demandes per aconseguir un 
acord satisfactori per a les dues parts”.  Segons indicava l’alcalde el següent pas és redactar el projecte amb totes 
les actuacions que s’executaran per adequar i millorar la seguretat viària de la carretera. 

Sis noves rotondes, carril bici i peatonal i millores a l’asfalt, el drenatge i l’enllumenat
Les actuacions, segons va detallar Cuadrado, van encaminades al fet que el vehicle perda protagonisme en favor 
dels vianants i els ciclistes i millorar les condicions de seguretat en tractar-se d'un tram molt urbà. Per a això es 
construiran cinc noves rotondes en aquest vial, concretament al Portal del Mediterráneo-Carrefour, a l’altura del 
polígon Capsades, a l’encreuament amb la N-238, a l’encreuament amb el camí Carretes i el Duc de Vendôme i a 
l’altura de Saldonar i Ameradors (a més d'una altra a la N-232 per a accedir a la ciutat esportiva), que permetran 
millorar interseccions i reduir la velocitat en aquest itinerari, i accedir a polígons i centres comercials.
També es realitzarà un carril bici i per als vianants en tot el llarg del vial i s'estrenyerà la secció actual de la carretera 
i els vorals per a guanyar espai d'aquest carril per a vianants i ciclistes. Està prevista també una actuació de millora 
del ferm i del drenatge en alguns trams que presenten dificultats en cas de fortes pluges, com al barranc del 
Triador, i la instal·lació de nou enllumenat.  La inversió prevista és de 7 milions. 

Situació singular
El primer tinent d'alcalde, Marc Albella, va explicar que s'iniciarà en breu la redacció del projecte, tenint en compte 
el Pla de Mobilitat Urbana del municipi. “L'Ajuntament recepcionarà el vial quan estiguen totes les obres concloses, 
i en cap cas abans, ”, va matisar Albella, que també va explicar que “les negociacions s’han allargat en el temps 
perquè Vinaròs té una situació singular, amb prop de 13km de via, a més de comptar amb els accessos a les 
carreteres N-232 i N-238”. En aquest sentit, comentava que “en la reunió que vam mantenir la setmana passada a 
Madrid és on es va acabar de formalitzar l’acord”. Segons afegia el regidor “per la seua part el Ministeri va signar 
divendres l’ordre ministerial preceptiva per engegar tot el procés”.

L’Ajuntament tanca un acord amb el Ministeri de Foment 
per a la reversió de la N-340a amb una inversió de 7 milions

Una de les rotondes es farà a l’altura del 
Camí Carretes i el Duc de Vendôme

Una altra glorieta d’accés serà en este punt 
de sortida del  Portal del Mediterráneo

També a la N-232 es farà una rotonda 
per accedir a la ciutat esportiva

La reunió a Madrid va servir per arribar finalment a un acord  satisfactori després de moltes negociacions. A la dreta, el primer tinent d’alcalde, Marc Albella, 
l’alcalde, Guillem Alsina i l’enginyer Álvaro Cuadrado
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El Partit Popular de Vinaròs ha denunciat avui, a través del seu portaveu 
adjunt Lluís Gandía, “l’opacitat amb què el govern de PSPV-PSOE i 
Compromís pretén adjudicar les barres de les carpes de les festes per als 
propers quatre anys”. 
Gandía ha donat a conèixer que “dimecres passat, dia 4, en ple Carnaval 
van publicar els plecs que no han estat anunciats ni publicitats per 
l’Ajuntament de Vinaròs a les seves xarxes socials ni als canals de 
WhatsApp o Telegram i donant un termini de només 8 dies, que finalitza 
aquest dijous, per presentar les ofertes”. 
Des de les files populars s’ha mostrat la seva estranyesa “en veure 
convocat amb caràcter urgent un concurs que des de l’any passat se 
sabia que calia contractar. I que aquesta urgència coincideixi amb el 
Carnaval, quan el sector hoteler té molta feina als seus locals i poc temps 
per veure la web de l’Ajuntament, és molt sorprenent”. 
Finalitzava el portaveu adjunt dels populars reclamant al govern d’Alsina 
“que si vol fer les coses ben ampliï el termini de presentació d’ofertes, 
publiciti a totes les xarxes socials aquesta licitació i doni l’oportunitat a 
tots de poder presentar-se en igualtat de condicions” .

El PP lamenta “l’opacitat del govern” en la licitació de les barres 
de les carpes de festes i exigeix una ampliació del termini
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X.Flores
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 Karaoke Intercomparses

5

X.Flores

5

El sempre animat Karaoke Intercomparses es va celebrar a la carpa del Carnaval i va comptar amb la participació de 16 
comparses. No en volem Cap amb una imitació de Massiel va guanyar el concurs (150 euros). La segona comparsa més 
votada va ser Penya Barça amb la cançó ‘Fuego’ i en tercer lloc La Colla, que va interpretar un mix del grup El canto del 
loco.
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ACTUALITAT Carnaval de Vinaròs 2022 Les Desfilades

Vinaròs va completar els dies 7 i 8 de maig les 
grans desfilades del Carnaval 2022, davant milers 
d’espectadors de molt diverses procedències que es 
van congregar al llarg de tot el seu recorregut i van 
aplaudir sense parar als més de 4.000 comparsers que 
van participar acompanyats de les seues reines i reis, 
a més de les al voltant de 60 carrosses decorades per a 
l’ocasió. Dissabte va ser el moment àlgid d’un carnaval  
que va demostrar perquè és una festa declarada 
d’Interés Turístic Autonòmic i té intenció de ser-ho 
d’Interés Turístic Nacional.
L’any de suspensió de la festa per la pandèmia i el retard 
fins a dates primaverals han augmentat les ganes 
de diversió dels vinarossencs i veïns de poblacions 
pròximes, i això s’ha notat en una molt elevada 
presència de públic tant en les gales, les desfilades, 
com en els esdeveniments que s’han realitzat en el 
recinte del carnaval durant tota la setmana.
Les comparses, protagonistes
Les 24 reines i 7 reis adults van desfilar a la part alta de 
les seues carrosses. També les 22 reines i 2 reis infantils 
destacaven sobre elles i molt ben acompanyats pels 
seus respectius comparsers. Sa Majestat Carnestoltes 
va ser la capçalera de la desfilada, i també va participar 
dissabte una representació del Carnaval de Tarragona, 
ja que el de Vinaròs va fer el mateix en el carnaval 
d’aquesta localitat catalana. La comitiva tarragonina 
va intervindre amb el Rei i la Concubina del Carnaval 
de Tarragona de 2022, amb els seus corresponents 
estendards, i va estar acompanyada per representants 
de 13 agrupacions tarragonines. Les autoritats de 
l’Ajuntament de Vinaròs i el president de la Diputació 
van rebre a la vesprada en una recepció oficial als 
representants d’aquest carnaval. 
De les 31 comparses que integren la festa, la més 
nombrosa és “Tot a orri” amb més de 700 socis, seguida 
de “No en volem cap”, amb més de 600 associats, i “Tot 
dins d’un got” i “Ja hi som”, amb més de 500 persones. 
La més antiga, fundada en 1983 és “La Colla”, i la més 
recent, i que s’estrenava enguany com a comparsa 
“Gent en dansa...i avant”.
Canvi de recorregut
Les desfilades del Carnaval 2022 van retardar diverses 
hores el seu inici sobre el seu horari habitual, atés 
que es fa de nit molt més tard que en les dates 
acostumades, i es va iniciar a les 21 hores dissabte i a 
les 20 hores diumenge.  El recorregut de les desfilades 
d’enguany també s’havia modificat de manera 
substancial. Va transcórrer pels carrers Sant Francesc, 
plaça Jovellar, carrer Sant Cristóbal, plaça Tres Reis, 
carrer Pont, carrer la Verge, avinguda Llibertat, carrer 
Soro, carrer Pablo Ruiz Picasso i carrer Sant Albert. 
La Comissió Organitzadora i l’Ajuntament van posar 
tot de la seua part per a aconseguir un millor ritme 
del que sol ser habitual en la desfilada del dissabte, 
que sol durar més del programat. De fet, el canvi de 
recorregut es va dissenyar amb aquest objectiu, a 
més de que poguera servir per a omplir i evacuar el 
recorregut amb major facilitat.
Sambòdroms
A l’avinguda de la Llibertat i el carrer San Francisco 
es van instal·lar graderies amb capacitat per a 850 
persones i va haver-hi en aquesta zona un ampli 
desplegament tècnic en dues grans rectes a manera 
de sambódromo amb il·luminació especial, on es 
va concentrar la major part del públic visitant per 
a presenciar l’espectacle de la forma més còmoda 
possible. També en aquests dos sambódromos va ser 
on les comparses més es van acurar a realitzar les seues 
plàstiques coreografies creades per a l’ocasió, encara 
que no van deixar de fer-ho en tot el recorregut.
Un gran dispositiu de seguretat i sanitari, a més dels 
esforços de l’organització de la COC, que dirigeix 
Jordi Català, va vetlar en tot moment perquè aquesta 
primera gran desfilada discorreguera amb normalitat.
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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 Les Desfilades
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PAN Y TOROS
EL PILÀ

ELS MATEIXOS ARA SI QUE SI

8

REPARACIÓN
Taller o  Domicilio

Empresas - Particulares
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO

País Valencià, 11      VINARÒS     t. 964 45 56 60       http://www.pcbox.comFinanciación hasta 10 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago

Tablet Lenovo 
Tab M10 - Octa 
Core 10.3” Fhd 
4Gb 64Gb Octa 
Core Mediatek 
Helio P22t 
179 €

Portatil HP - 
Procesador i3-

1115G4 hasta 3.0 
GHz - Windows 

11S - 8 GB de 
RAM DDR4 - 256 

GB SSD 497 €

Pc Netway Gaming 
Apolo PBMSI -  Placa 
base MSI B550M - PRO - 
Procesador AMD Ryzen 
5 5600X 3.7GHz - 16 GB 
RAM DDR4 3200MHz RGB 
KINGSTON - 500GB SSD 
M.2 NVMe WD BLACK - 
MSI GeForce(R) GTX 1650 
4GB  899 €

- Sobremesas - 
- Portátiles -  

- Equipos Gaming -
- Smartphones -

Smartphone - 
TCL 30SE 6,52 HD+ 

4GB + 
128GB
Space

Grey
149 €

88
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9

I SENSE UN DURO

VA QUE XUTA

CHEROKYS

9

LA MORTERADA

9
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ACTUALITAT
ON ANEM LA LIEM PENSAT I FETTOT A ORRI

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 Les Desfilades

10

LA COLLA

10

ESMUVI
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PENSAT I FET ARRAMBA I CLAVA

TOT DINS D’UN GOT

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 Les Desfilades

11

Visita la nova
web 

del DIARIET
diariet.vinaros.es

1111

PENYA BARÇA
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SOCIETAT
PENYA VALENCIA

GENT EN DANSA...I AVANT UIAAA...!

12

Carnaval de Vinaròs 2022 Les Desfilades

NO EN VOLEM CAP

TOLDOS PARA TERRAZAS Y BALCONES | CAPOTAS COMERCIALES
TOLDOS ELÉCTRICOS Y AUTOMÁTICOS

Tel. 964 400 864 | www.toldosjovani.com

toldos
jovani

®

jovanitoldos@gmail.com

ELS POVALS
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LOCURA MARXETA 87

UIAAA...! JA HI SOM

13

Carnaval de Vinaròs 2022 Les Desfilades

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

NI FU NI FA SAMBA PA MI

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

Carnaval de Vinaròs 2022 Les Desfilades
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ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs
XE QUIN POC SUC

TOMBA I TOMBA

DEPRESSA 
I CORRENTS

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.

Carnaval de Vinaròs 2022 Les Desfilades



14 de maig de 2022

16

SOCIETATCarnaval de Vinaròs 2022 Carrera de disfresses i batalla del confeti

Sota una fina pluja es va donar el tret de sortida de la carrera de disfresses organitzada pel Repte 10K, en la que no va faltar la participació de Cosplay Vinaròs

La divertida batalla del confeti va tindre lloc sota la carpa de l’Atlàntic per 
la presència de pluja per la tarde. Això no va impedir que moltes famílies 
pogueren disfrutar d’aquesta tradicional batalla de papers de colors, 
especialment els menuts. Després, tots a la dutxa.

16
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ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs Carnaval de Vinaròs 2022 Nit del pijama

17

Dijous va ser el moment 
de la Nit del Pijama, que 
enguany va començar 
aviat amb molta animació 
per tot el poble des de 
primera hora de la tarde. 
Un ‘tardeo pijamero’ de Dj 
Martorell a l’envelat del 
carnaval, va animar encara 
més el recinte, que es va 
omplir de festa per la nit 
i fins a altes hores de la 
matinada.  
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SOCIETAT

Emili Fonollosa

Carnaval de Vinaròs 2022 Nit boja i comerços

18

Divendres, preludi de les grans desfilades, va ser una altra gran 
jornada del Carnaval. Tocava disfrutar de la Nit Boja, era el torn de 
les disfresses lliures. Al matí, com és tradició, alguns comerciants del 
centre van atendre els seus clients disfressats. També els funcionaris 
de l’Ajuntament de Vinaròs van mostrar el seu humor disfressant-se 
de petits alumnes del CEIP Sant Michelin, en referència al bibendum 
que l’Ajuntament ha instal·lat a la façana del nou col·legi Jaume I. 
Per la nit el recinte del Carnaval va enregistrar un nou ple de gent 
de molt diverses procedències. 
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs Carnaval de Vinaròs 2022 Desfilada infantil

19

Divendres a la tarde, 
els més menuts 

van disfrutar de la 
desfilada infantil que 
va sortir de la Plaça 

Parroquial fins al 
passeig marítim, on 

els esperava una gran 
xocolatada
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SOCIETAT Carnaval de Vinaròs 2022 Enterro de la Sardina

Vinaròs va acomiadar dilluns 9 de maig 
el Carnaval 2022 amb un emotiu  però 
també divertit i multitudinari acte que 
es va iniciar  als jardins del convent de 
Sant Francesc. Allí es va escenificar el 
judici final a sa majestat Carnestoltes 
amb un espectacle de la companyia 
Visitants i després es va partir en cercavila 
per l'avinguda País Valencià, carrer Sant 
Magdalena i zona portuària, amb les 31 
reines i reis d'aquesta 40 edició de la festa 
portant a coll la sardina, fins a arribar 
a la platja del Fortí, on va tindre lloc 
l'enterrament de la sardina i Carnestoltes 
va ser cremat. 
L'acte va ser organitzat per Puro Teatro 
Arts Escèniques i molt de públic va 
acudir per a acomiadar aquest carnaval 
primaveral. 
D'aquesta manera, el 40 aniversari va 
tocar a la seua fi després de tres setmanes 
de  pura festa i diversió.
Un temps esplèndid i actes molt 
participatius i multitudinaris a més de 
les encertades novetats introduïdes, han 
caracteritzat el Carnaval 2022.
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ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs

La Asociación de Amas de Casa de Vinaròs celebró los carnavales por todo lo alto

Carnaval 
al Club 

de la Vida

Carnaval 
en la Asociación 
de Amas de Casa

 
Aigua de maig fa créixer el cabell i no fa mal 

Al maig la mossa pita, ja té l’alfàbega eixida, i la més 
extraordinària ja la té trasplantada 

Al maig amb lo que tinc vaig 

Al mes de maig faves a raig 

Casament de maig curta durada 

Costa mes de passar el maig que la resta de l’any 

De sardina, pel maig, fins les dones en pesquen 

Diarrea pel maig salut per tot l’any 

El maig cova l’herba i el juny la treu 

El maig és boig, moltes festes, i, de pa, poc 

El roser de maig el 1r mes gentil de l’any 

Flor d’Oliver pel maig, oliada tot l’any 

La bona lloca pel maig deixa els polls i torna a pondre 

La fusta de maig, fa bona música 

Les herbes de maig totes hi tenen gràcia 

No és bon maig si no deixa la bassa plena 

Pel maig a fer migdiada vaig 

Qui apedaça bon maig passa 

Si sembres julivert pel maig, tot l’any en colliràs 

Vigila al maig, no t’agafe la marinada suat 
 

SANT ISIDRE DIA 15 
El maig és dolent, si sant Isidre no punxa 

Per sant Isidre, el melonar ni nascut ni per sembrar 

Sant Isidre favater, roba faves qui no en té 

Sant Isidre llaurador s’emporta la pluja i porta el sol

DITES DE MAIG
Julián Zaragozá

964 45 25 50

FALCÓ-BANASCO TELECOMUNICACIONS

Antenes   TDT   Satel·lit   Internet

vinaros@falcobanasco.com

Carrer Carreró 47 - Vinaròs
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SOCIETAT

Vinaròs no va faltar a la seua promesa i va 
recordar el passat 5 de maig a la vesprada 
als vinarossencs que van morir en els 
camps d'extermini nazi durant la II Guerra 
Mundial, en un acte que es va celebrar en 
el monument que els recorda, emplaçat en 
un dels jardins del cementeri municipal. 
Una placa de marbre recorda per sempre 
els noms gravats d'aquests vinarossencs, 
i a ella s'arriba seguint unes vies de tren, 
simbolitzant la manera en la qual van arribar 
a aquests camps de concentració.
Ara també s’han instal·lat els “Taulells de la 
memòria” que els ha dedicat la Generalitat 
Valenciana mitjançant el projecte 
“Construint memòria”, destinat a recordar 
a totes aquelles persones que van morir en 
aquests camps.
En aquest acte, organitzat conjuntament 
per l'Ajuntament i la Fundació Caixa 
Vinaròs, va haver-hi l'assistència d’ Amical 
Mauthausen,familiars de les víctimes,veïns 
i part de la corporació municipal. Va haver-
hi una ofrena floral, diversos parlaments i es 
va procedir també a la lectura del manifest 
que van signar els supervivents dels camps 
d'extermini perquè la societat mai oblide 
aquest capítol de la història i no torne a 
repetir-se.
Va ser gràcies a la lluita del supervivent del 
camp de Mauthausen, Francisco Batiste 
Baila, per la qual tant la Fundació com 
l'ajuntament van prendre el compromís 
de celebrar anualment aquest acte amb la 
finalitat de no oblidar aquest trist passatge 
històric que es va cobrar la vida de milers de 
persones.

Vinaròs no oblida 
les víctimes de 
l’extermini nazi

X.Flores
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CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

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

  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, 3 juny,  17.30     

Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs  

“I N V I S I B L E ”                     
                  D’Eloy Moreno                   

 

Presenta el llibre :  Verónica Ferrás 
 

 

Invisible narra, a través dels ulls 
d'un xiquet, una història que podria ser 
la de qualsevol de nosaltres. 

Qui no ha desitjat ser alguna 
vegada invisible? Qui no ha desitjat 
alguna vegada deixar de ser-ho? 

"A vegades, quan més ganes 
tenia de ser invisible, era quan més 
gent em veia, i en canvi, quan 
desitjava que tots em veren, era quan 
al meu cos li donava per desaparèixer" 

Mitjançant capítols que 
destaquen per la seua brevetat, ens 
presenta les diferents visions d'un 
mateix fet: la de la víctima, la 
d'agressor, la dels observadors, la dels 
pares, professors, amics... En 
definitiva, la de tots els agents 
implicats en la realitat de molts menors 
que van dia rere dia a centres 
educatius. 
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OPINIÓ

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085

Per Juan Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Un gobierno con la opacidad 
por bandera

Picar piedra

Por Lluís Gandía, presidente local del PP VinaròsPer Fernando Juan,  regidor de RRHH, Cultura i Salut

La feblesa del govern

El gobierno de PSPV-
PSOE y Compromís 
sigue gobernando 
de forma opaca y 

autoritaria como si tuviera la mayoría absoluta de 
la que disfrutaba antes del episodio de la cabeza 
de cordero y que se destaparan las zancadillas 
internas y desconfianzas en el gobierno local que 
preside Alsina. 

Los concejales socialistas están dispuestos a utilizar 
todos los medios a su alcance para tapar su falta de 
resultados, provocando un abuso despótico de los 
medios y recursos públicos que usan a su antojo 
para fines electoralistas.

Su ego está tan subido que son incapaces de 
sentarse a negociar nada, de informar de nada y de 
consensuar aquellos temas fundamentales para el 
futuro de Vinaròs. Saben que los concejales de Totes 
i tots som Vinaròs, pese a haber sido humillados y 
expulsados del gobierno municipal, les facilitarán 
su día a día pues la asamblea podemita tiene más 
de fobias pasadas que visión de futuro.

Pese a todo ello desde el Partido Popular de Vinaròs 
seguimos trabajando para denunciar aquellos 
temas en los que el equipo de gobierno no actúa, 
en aquellos en los que esconde la información o en 
todos aquellos que sobredimensiona para hacer 
creer aquello que no es.

Lo hemos dicho muchas veces porque estamos 
convencidos de ello. Los vinarocenses no se dejarán 
engañar por un Alcalde que siete años después de 
llegar al poder sigue sin aportar soluciones a los 
déficits históricos de nuestra ciudad pese a contar 
con los presupuestos más altos de la democracia 
y pese a encontrarse un Ayuntamiento saneado 
después de los cuatros años de gestión eficaz del 
Partido Popular liderado por Juan Bautista Juan.

Es absurdo pedirles a los socialistas y a la concejal de 
Compromís que sean transparentes, que dialoguen 
e informen a los partidos de la oposición como es 
su obligación. No lo han hecho en siete años, no lo 
harán en este año que queda porque los derroteros 
por los que anda el PSPV-PSOE ya están marcados: 
el uso y abuso de la propaganda lanzada, y pagada, 
desde el Ayuntamiento. 

Son un gobierno con la opacidad por bandera y la 
ineficacia como principio, pero deberían recordar 
que se puede engañar a algunos todo el tiempo, o 
a todos durante un cierto tiempo, pero no se puede 
engañar a todos todo el tiempo. 

    En el último pleno, 
el bipartito actual 
de Socialistas y Bloc-
Compromis llevó a 

aprobación las obras para el plan provincial de obras 
y servicios correspondiente a dos anualidades - 2022 
y 2023 - consistentes en la adecuación de la plaza de 
España (antes Parc de la Foret) para renovar los dos 
parques infantiles que hay allí, sustituyéndolos por 
un mega-parque, que sería el mayor de Vinaròs.
Poco antes, en la comisión informativa nos habían 
comunicado su intención y allí no pusimos ninguna 
objeción, dado que siempre hemos estado a favor 
de este tipo de actuaciones. Hasta que pocos días 
antes del pleno tuvimos acceso a la documentación, 
pudiendo ver que la inversión prevista en este 
mega-parque iba a rondar los trescientos mil euros, 
una exageración que nos hizo replantear nuestra 
actitud inicialmente favorable, para rechazarlo por 
completo.
Porque consideramos que, con la remoción del suelo 
mullido, que tras diez años comienza a dar muestras 
de deterioro, y con la reparación, o in extremis, con 
la sustitución de alguno de los elementos que no 
tengan arreglo, bastaría para dejarlo otra vez en 
óptimas condiciones, con una inversión cinco veces 
menor a la prevista en el proyecto. Tras una visita a 
los parques no vi ningun elemento con un estado 
de deterioro que no sea el normal por el uso, ni con 
un daño tal que lo haga peligroso porque, de hecho, 
ningún juego está clausurado. 
Porque la inversión en su mantenimiento debería 
salir del presupuesto ordinario, máxime si se 
tiene en cuenta que los remanentes del ejercicio 
del 2021 volverán a ser enormes, y no del plan 
provincial de obras y servicios de la Diputación, 
que históricamente hemos venido destinando a 
otro tipo de obras, en concreto, a la remoción de 
calles que, de forma ininterrumpida, se han venido 
ejecutando año tras año.
Y finalmente, porque si resultara que tuviéramos 
todas nuestras calles perfectamente urbanizadas 
y en óptimas condiciones, cabría pensar en otro 
tipo de actuaciones, como parques infantiles, pero 
no es este el caso; simplemente por citar algunas, 
falta remodelar la mitad de muchas calles como 
Arcipreste Bono, Santa Magdalena, San Francisco, 
Costa y Borrás, o las innumerables calles a las que 
desde hace cinco décadas que no se les ha hecho 
nada.
En este punto del pleno, el PVI se posicionó 
totalmente en contra de esta inversión, 
argumentando estos mismos motivos. Nuestra 
sorpresa fue cuando el resto de los partidos de la 
oposición, votaron también en contra provocando 
su desestimación, y digo sorpresa porque, desde el 
PVI no cruzamos ningún comentario con ninguna 
otra formación respecto de nuestro cambio de 
actitud en aquel punto.
Ahora, aquel tripartito ahora bipartito debería 
entender más que nunca que está gobernando en 
minoría, y haría muy bien en asumir su debilidad 
procurándose los apoyos necesarios, abriendo de 
una vez por todas la información a los partidos de 
la oposición sobre cualquiera de los proyectos que 
quieran abordar, desde el primer minuto y no al final 
del tiempo de descuento, para consensuar y lograr 
los apoyos suficientes para que los proyectos no les 
sean tumbados en los plenos, y para no perder ni el 
tiempo ni el dinero perdidos en este caso, tras haber 
presentado un proyecto de última hora en vez de 
otro más acorde a los propósitos de estas ayudas de 
la Diputación.

Si repetimos el título de este 
artículo varias veces, podemos 
hacernos a la idea del trabajo 
que este grupo municipal, el 
socialista, ha estado haciendo 

en Valencia, en Madrid, o donde toque, lo que 
llevamos de legislatura. Y no solo en el tema del 
que vamos a manifestarnos, sino también en 
algunos otros que, o bien no han dado el resultado 
esperado y, por lo tanto, no se hacen públicos, o 
bien continúan hoy en proceso de maduración.
Porque pedir, reclamar, y quejarnos, eso lo sabemos 
hacer todos, particularmente desde la oposición. 

El papel es muy sufrido, y se puede pedir, pedir, y 
pedir, de todo. Lo que tienen unos vecinos, lo que 
tienen otros vecinos, lo que nos merecemos, lo que 
le toca a nuestra ciudad, lo que es imprescindible, 
lo que es blanco, lo que es negro, y sí, también lo 
imposible.

Pero picar piedra es arduo, agotador y lento. Y 
mientras no recoges el fruto deseado, cuando 
lo consigues, recibes los cariñosos apelativos 
de inoperantes, incapaces y demás “in”, como 
claramente van exponiendo los señores de la 
oposición pleno tras pleno.

Hoy, martes 10 de mayo, hemos hecho público 
el acuerdo entre Dirección de Carreteras y el 
Ayuntamiento para el inicio del proyecto de 
actuación en la antigua carretera N-340, la N-238, 
y la N-232: Humanización de las travesías de las 
carreteras del Estado en Vinaròs. Se trata del 
acuerdo para la reversión de la antigua N-340 a 
nuestro Ayuntamiento, en cuanto se concluya la 
realización de este proyecto.

Qué incluye el proyecto:
-La construcción de 5 glorietas en la N-340A: Las 
de los extremos, Portal del Mediterráneo en el sur, 
y Ameradors-Saldonar, en el norte. Intermedias 
en el cruce Polígon Capsades, enlace con la N-238 
(Vulcanizados Serret) y enlace con Camí Carretes 
(Duc de Vendome).
-Una glorieta en la N-232, acceso a Ciutat Esportiva.
-Iluminación solar en las glorietas.
-Asfaltado del tramo urbano.
-Carril bici-peatonal de 5 km.
-Mejora del drenaje en todo el tramo.

Una vez concluidas todas las obras de mejora, 
valoradas en 7 millones de euros, se procederá a la 
recepción del total de los 13 km de la carretera en 
nuestro término.

Pues sí. Como íbamos diciendo anteriormente, 
somos, según define la oposición, “IN”. A todas 
luces mucho mejor ser “IN” a estar “OUT”, como la 
oposición.
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Per Cecilia Pastor
Ambició o empatia?

Ens espien, pot ser que el Marroc. I el 
president d’Iberdrola diu que molts 
de nosaltres som ximples. És part de la 
màgia de les paraules. Ja sabem que hi 
ha espies, ja sabem que tenim embolics 
complexos amb el Marroc. I ja sabem 
que el president d’Iberdrola ens pren per 

ximples. Va dir que deu milions i mig d’espanyols i espanyoles 
són ximples. Mentre aquestes coses que sabem no es diuen, 
estan davant el nostre enteniment com a paisatge exterior. 
Com dic, aquesta és la màgia de les paraules. N’hi ha prou 
que es diga el que ja sabem perquè els fets que ja sabíem 
encaixen en el nostre organisme, es distribuïsquen en el 
nostre sistema nerviós i les nostres glàndules i llavors ens 
enfadem, ens frustrem i ens escandalitzem. Ja ho deia aquell 
personatge de Ettore Scola al qual un altre va dir idiota sense 
que ell s’adonés. Quan ho va saber, va dir que ho havien 
anomenat idiota i no s’havia adonat, després tenien raó. 
Potser ens prenen per ximples perquè ho semblem. Ignacio 
Galán, José D. Vogues i Francisco Reynés. La majoria hem de 
buscar en internet el nom dels presidents d’Iberdrola,Endesa 
i Naturgy,perquè és part del seu treball. Part del seu treball 
és que sentim que no hi ha decisions humanes, amb cares 
i comptes corrents, darrere de les pujades de l’electricitat 
que ens tallen el bleix, arruïnen empreses i empetiteixen els 
nostres salaris. El seu treball és que això semble com una 
tempesta o la pedra, alguna cosa que cal aguantar. Ell treball 
d’aquests elements, d’ells consisteix a ser «les elèctriques», 
sense rostre,i que parlar d’empatia semble tan faceciós com 
dir que són poc empàtiques aquestes roques de la platja que 
tallen si les trepitges descalç o descalça. L’electricitat no es 
recull en el camp, com els bolets. L’electricitat s’assembla més 
a les bicicletes o les sabates. Aquests objectes cal fabricar-los, 
distribuir-los en camions o vaixells i comercialitzar-los, és a 
dir, posar-los a la venda en botigues. La UE diu que en el cas 
de l’electricitat cal diversificar en empreses diferents aquests 
tres processos, garantir la lliure competència i deixar actuar 
al mercat sense intervenció de l’estat en els preus. La UE està 
molt motivada sobre aquest últim punt. Ja es pot estar caient 
el país a trossos pels preus de l’electricitat, la UE defensa el 
principi de no-intervenció amb una fermesa que dóna al món 
un exemple de constància. El seu va costar que deixassen a 
Espanya i Portugal algun marge, sempre sota la seua atenta 
mirada. En canvi, en els altres dos aspectes aquest pare sever 
que és la UE se’ns fa un pare “liberalote” i gairebé hippie. 
Sabem que no hi ha competència perquè les elèctriques són 
un oligopoli, és a dir, un monopoli amb més “zampabollos”. 
Sabem que aquest oligopoli fabrica l’electricitat i és l’amo de 
la seua distribució i de la seua comercialització, just el que la 
UE diu que és una distorsió del mercat. Però la UE esgota les 
seues forces a impedir que els governs intervinguen en el preu 
final. Al final, l’única part del mercat que els interessa és la que 
no intervinga el Govern en el preu. Un o una diria que la CEOE 
hauria d’estar que trina amb les elèctriques. Sempre clama al 
cel pels costos que suposen els impostos per a les empreses. 
Més dur hauria de ser el cost desmesurat de l’energia. Però 
no rugeix per això. Sembla que només el cost que va a la 
protecció social, sanitat, educació i similars els fan bramar. 
El cost de les empreses que van a la butxaca d’uns pocs no 
els destorba tant. Garamendi va rebutjar explícitament que 
el Govern intervinga en el preu de l’electricitat i va demanar 
ajudes públiques perquè les indústries puguen costejar l’alça 
del preu. És a dir, demana que es pose una mànega als nostres 
hospitals i escoles perquè succione els recursos d’aquests 
serveis i, passant la mànega per les indústries, els recursos 
acaben en les butxaques d’aquests oligarques res empàtics 
que tenen nom i cara (molta cara). Hem de semblar molt 
ximples. L’assumpte energètic camina posant del revés els 
nostres delicats interessos al Magreb i el Sahel. Ara el tub que 
hauria de portar des del Marroc gas algerià a Espanya ha de 
portar gas d’Espanya al Marroc «sense una sola molècula de 
gas algerià». Ha de fluir energia d’Espanya al Marroc perquè 
puga fluir en sentit invers i en gran energia des de Mauritània 
i Nigèria a Europa, amb Espanya com a punt de connexió, i 
perquè Mohamed VI no embulle en el nostre territori ni obri 
la manilla de la immigració i provoque un flux incontrolat a 
les fronteres d’Espanya. Gas, persones, tot és semblant quan 
la moralitat desapareix. Es comença deixant als sahrauís a la 
intempèrie i s’acaba manejant la desesperació col·lectiva com 
a recurs i riquesa.

Cuando hace 6 años tuve que tomar la decisión de mudarme a Vinaròs con mi mujer, una de las 
razones que hizo que me decantara fue el hecho de que tenía cine. El cine ha sido un elemento 
fundamental a lo largo de mi vida. En la soledad o rodeado de mi familia el cine siempre me ha 
acompañado y bueno... el arte en general.
En mi Valencia natal nos cerraron los ABC Martí, El cine Gran Vía, El Serrano, El Artis, y aunque lo 
lamenté había otros cines, así que no les di importancia. Nunca había experimentado que al cerrar 
un cine uno ya no tuviera acceso a él.  Al vivirlo aquí, en este troçet de cel , fue entonces cuando 
entendí lo que significa.
El cine hace comunidad, la cultura hace comunidad. Cuando una localidad tiene un servicio como 
el cine repercute en los negocios de alrededor. Tanto por la gente que toma algo antes de la sesión, 
como de los que se van después a cenar haciendo el clásico, cine y cena (no solo los futboleros 
tienen su clásico.... ) El salir a dar una vuelta a ver que ponen en el cine provoca consumo en tiendas, 
bares y demás, por lo que hace que la economía se mueva, haciendo que no solo tengan que 
sobrevivir de lo que las fiestas o el verano traen.
 Cuando llegas a una comunidad que no conoces y no te conocen, sitios como el cine son lugares 
de encuentro. Lugares en los que poco a poco vas coincidiendo con gente que te vas encontrando 
a lo largo de tu día a día y eso termina provocando un acercamiento. En la sala de cine convergen 
personas de lo que podríamos llamar distintas clases sociales,  es democratizador. En el cine los 
vecinos afianzan lazos y comentarios como “Qué es del teu xiquet?” hace que ese joven termine 
encontrando trabajo. 
Es el sitio en el que las parejas y familias que se sientan a ver la película tienen que dejar de mirar sus 
móviles o tablets para prestar atención a un elemento común, haciéndoles compartir una historia, 
un momento y al salir de la sala comentan la película y así  se conocen más y estrechan la relación.
Un pueblo sin cine pierde parte de su identidad porque sus ciudadanos tienen menos ocasión de 
encontrarse. Por eso la labor que está desempeñando la Plataforma per la reobertura del cinema 
JJ no es solo una reivindicación de los amantes del cine, es un intento de los vecinos por mantener 
al pueblo vivo y unido. 
Por un JJ abierto y funcionando.

J.F.Andrés Plataforma per la reobertura del JJ CinemaEl cine hace pueblo
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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!

Gemma Fibla 
entra al programa 

GESEVA

El cap de semana del 7/8 de Maig va tenir lloc en 
Chest  la segona concentració infantil (programa de 
tecnificació Federacio Natacio  Comunitat Valenciana), 
es tracta de un programa de control de nadadors 
de interes per a la FNCV , en aquestes jornades es 
fan diferents proves per analitzar la progressió dels 
participants , aixi com es conviu amb esportistes en la 
mateixa situació. La nadadora Gemma Fibla Miralles, 
del CN Vinaròs, va ser convocada per formar part 
d'aquest programa, això són molt bones notícies tant 
per a Gemma, com per al CN Vinaròs, donant mostra 
de la bona salud de la nostra base.Desde aquestes 
línies donem l'enhorabona a Gemma ,així com 
l'animem a continuar en aquest camí.
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RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2022 (i III)

Andrés Albiol Pagell de taca roja

Semana con unas aguas tranquilas que dejaron faenar cómodo en todas las modalidades. Las extracciones 
resultaron variadas, en especial de nuestro crustáceo rey, del peix blau y la tonyina. En cambio las cotizaciones 
sufrieron diversos altibajos.
La pesca de arrastre, este periodo semanal cuatro bous han optado por operar los cinco días con el horario 
normal, y tres faenarán cuatro jornadas una hora más. Sus capturas han sido normalitas pero con gran 
diversidad de especies, como gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, 
móllera, caracol, galera, canana, raya, pulpo roquero y morrallas.
El cerco, nuestras dos traíñas ya han comenzado a pillar pescado azul a partir del martes, que entre ambas 
subastaron 500 cajas (8 kg/caja) de boquerón y 150 de sardina. El miércoles, sólo quedó una y no caló. Y el 
jueves tampoco.
Los artes menores, la mitad de barquitas trasmalleras calan la fina red denominada tiret para atrapar 
langostino. Una lo hace a la sepia. Una al pagel. Una al lenguado. Y otra a la langosta y cabracho. 
El palangrillo costero, un barco atrapó con este arte de anzuelos dorada, pargo y sargo.
Y el atún rojo, el lunes tres embarcaciones artesanales llevaron cinco atunes de 50 kg/ejemplar. El martes, 
entre tres pillaron quince piezas de 50. Y el miércoles, tres capturaron ocho ejemplares de 50.

Mar calmado al inicio de la campaña langostinera

Ecos de Mar; Plásticos por todo el planeta
Lo hay esparcido por desiertos, selvas, glaciares o fosas oceánicas, bien en porciones grandes como en 
partículas diminutas. Los expertos nos recalcan que al año llegan al entorno natural 20 millones de toneladas 
en forma de polvo procedentes de la industria plástica, de fragmentos desprendidos de los neumáticos, 
colillas, vasos de café. Y lo mismo termina en los océanos. O sea, que devolvemos al mar en forma plastificada 
la misma cantidad de carbono que le arrebatamos en forma de pesca. Estamos en la moda de usar y tirar, 
comida rápida, embalajes desechables. En el mundo hay más masa de plástico que de masa animal. Análisis 
científicos detectan microplásticos en el aire que respiramos, en el agua del grifo que bebemos, en alimentos 
que comemos. También se han encontrado restos en placenta, en heces humanas. Un estudio en Holanda 
comprobaron su presencia en nuestro flujo sanguíneo, al encontrar estas partículas diminutas en 8 de 10 
personas. De momento aún no se ha demostrado que tengan impacto sobre nuestra salud.

Trasmalleros con las redes al comienzo de la temporada del langostino

És del gènere dels típics pagells i de 
pareguda morfologia. Esta espècie, 
se diferència què quan és viu posseïx 
una piga rosa fosca a la vora de 
l’opercle, a més de tindre el morro 
mes redó. En castellà li diuen breca de 
mancha rojiza i pagel o besugo chato. 
Científicament Pagellus bellottii. De 
la família dels espárids, el seu cos és 
allargat, alt i comprimit. Cap gran. 
Boca amb llavis carnosos. En ambdós 
mandíbules té unes quantes files de 
dents frontals xicotetes, esmolades 
en carda, i darrere hi ha 2 o 3 files de 
molars mes grans cap a l’interior bucal. 
Orificis nasals posteriors circulars. Hi 
ha 14/16 branquiespines sobre el 1er. 
arc branquial. Talla 40 cm. Pell de color 
rosaci amb reflexos daurats i platejats, 
a més de puntets blaus. Té bandes 
rogenques transversals. La zona 
inferior abdominal es blanquinosa. 
Aletes rosades; D XII+9+11 sobre un 
solc per a allotjar-se, V I-5 toràciques, 
A III-10 retrasada, P 15 falciformes i C 
7 escotada i amb la vora fosca. La línia 
lateral conté 54/60 escates ctenoides 
que arriben al rostre. Hermafrodita. 
A l’inici d’adult, primer entra en fase 
femenina. Fresa a l’estiu. Ous pelàgics 
entre el plàncton. Viu en grups prop 
de la costa i segons época pot arribar 
als 200 m de profunditat. Omnívor, 
però amb preferència de peixets, 
gambetes i cucs. Capturat al bou, 
tremall i palangre. De carn blanca 
per a fregir, torrar i suquet. Valor 
comercial mig.

PEIXOS   
Seitó (Boquerón)                       14.525 kg
Escrita (Raya)                              669
Besuc (Besugo)                           162
Boga/Xucla (Bogue/Picarel)        732
Rallat (Bonito)                                 2
Cavalla (Verdel)                          269
Vetes (Cintas)                                7
Congre (Congrio)                         19
Gall (Pez de San Pedro)              44
Orá (Dorada)                               321
Móllera (Fanéca, Capellán)         152   
Gallineta (Cabracho)                   131
Sorell (Chicharro, Jurel)            5.156
Esparrall (Raspallón)                     45        
Palá (Lenguado)                          964
Sarg (Sargo)                                671
Lliri (Anjova, Lirio)                        103
Llobarro (Lubina)                          21
Mabre (Herrera)                           33
Aranya (Salvariego, Araña)         219

Pagell (Breca, Pagel)                 553
Peluda (Solleta)                          194
Lluç (Pescadilla, Merluza)        3.203
Rap (Rape)                                782
Aspet (Espetón)                            1
Rom empetxinat (Rodaballo)        17              
Juriola (Lucerna, Rubio)             85
Moll (Salmonete)                     2.764
Morralla (Serranos, etc.)            614
Sardineta (Sardina)                 6.485
Mero (Cherna)                               10
Bacoreta (Sarda)                            9
Llissa (Mújol, Lisa)                      189
Pagre (Pargo)                               26
Gatet (Pintarroja)                           10
Roncador (Roncón)                        56             
Rata (Miracielo)                             20
Palometa (Palometón)                    9
Tigre (Lenguado portugués)           6
Corva (Corvallo)                            70
Misèria (Bruixa, Gallo)                186

Peix de rei (Pejerrey)                 13
Mamona (Brótola de roca)             7                                                                      
Dèntol (Dentón)                           189
Chopa (Cántara)                            8 
Reig (Corvina)                               10                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          
Vidrià (Mojarra)                            50                                                                            
Salpa (Salema)                            12
Tord (Lábrido, Tordo)                      1                     
Rom (Rèmol, Rombo)                  45
Palaí (Acedía)                             110
Xavo (Ochavo)                            40
                                             ______
Total……………………         40.022
                               
CRUSTACIS  
Cranc blau (Cangrejo azul)            14
Cranc de bou (C. de paleta)       674
Escarmarlà (Garagan, Cigala)        10
Llagostí (Langostino)                   2
Galera (Estomatoideo)             857

Llagosta (Langosta)                 103
Gamba (Camarón, Quisquilla)  47
Llomàntol (Bogavante)                10
                                         ______
Total      .........................   1.715
 
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)             45
Sepió punxa (Choquito)           55
Canana (Pota, Volador)         1.392
Sèpia (Choco, Jibia)              1.201
Polp roquer (Pulpo roquero)     245
P. blanc (P. blanco)                  459
P. mesquer (P. almizclado)       75
Polpa (P. patudo)                        8
Caragol punxent (Cañailla)       80
                                              ______
Total     ........................    3.559

TOTAL EXTRACCIÓ…   45.296
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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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Anunci licitació

—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.

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 05 de maig de 
2022, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació del SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. (Exp.Grals 
4/22 Gest. 640/22).

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  23 de maig de 2022.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PUBLICITAT
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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

14 maig PITARCH C/Pilar 120
15 maig VINARÒS FARMÀCIA Av.País Valencià 15
16 maig FERRER Pl. Sant Antoni 34
17 maig ROCA C/Sant Francesc 6

18 maig GUIMERÁ Plaça Església

19 maig ADELL P.Picasso/Pius XII
20 maig SANZ    C/Pont 87

21 maig VALLS Av. Fco. J.Balada 24

* 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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Nuestra clínica está dotada de equipos de alta 
tecnología y utilizamos materiales de primerísima 
calidad, ya sea en el diagnóstico como en el desarrollo 
de nuestro tratamiento:
 
- Disponemos de radiografía panorámica, telera-
diografía y TAC en 3D, así como radiovisiografía con 
Pspix para que llegar al diagnóstico sea más cómodo 
para el paciente.
 
- Trabajamos con Damon System, Damon Clear o 
Invisalign en los tratamientos de Ortodoncia, marcas 
punteras de este sector.
 
- Los  Dientes Fijos en Un Día  son la prioridad en 
nuestros tratamientos con implantes, cirugías 
realizadas con posibilidad de sedación consciente.
 
- La colaboración estrecha que nos une a nues-
tro  Laboratorio Dental  también nos engrandece, 
pués la rapidez en nuestros tratamientos protési-
cos, se añade a la calidad de los mismos, y nuestra 
relación cercana con este equipo aproxima más al 
paciente a su ideal de estética personalizada.

Nuestro horario es lunes y miércoles de 
16h a 20h, martes, jueves y viernes de 
9:30h a 13:30h y de 16h a 20h, y los sábados 
de 10h a 13h. ¡Te esperamos!

Síguenos               begonyaalbert
        clinicadentalbegonyaalbert.com

Presentamos Nueva Clinica 
Dental Begoña Albert en Vinaròs

Un proyecto lleno de ilusión 
y mucho esfuerzo que ve la 
luz gracias a todos vosotros. 
Estamos encantados de poder 
compartir estas imágenes y 
poder mostraros nuestra nueva 
Clínica Dental de Vinaròs, donde 
todo el equipo hará lo posible 
para que vuestra experiencia en 
nuestras instalaciones sea 100% 
satisfactoria. 

14 de Maig de 2022

T. 864 88 12 32  M. 624 66 26 08 - Av. País Valencià 12, Bajo 1
(delante del Centro de Salud) VINARÒS

PUBLIREPORTAJE


