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L’Escola Canta, un gran concert 
al Vinaròs Arena el 28 de maig

El Gastrofestival del Llagostí,
dissabte 21 de maig al passeig

L’Auditori Municipal acull la mostra
de treballs de l’Escola d’Art

Llagostí de Vinaròs

Gastrofestival

2022

Jornades de cuina del  
llagostí de Vinaròs

22 de maig - 12 de juny

Concurs de cuina aplicada  
al llagostí de Vinaròs.

30 de maig

21 de maig

A partir 11.30hPèrgola del passeig de Colom

Alba Atencia i Martina Oms
Reines de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2022

La Cort d’Honor la formen 39 dames i cavallers
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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
Alba Atencia del Club Taekwondo Atencia i Martina Oms en representació de la Penya Barça van ser 
escollides dissabte a la vesprada mitjançant un sorteig celebrat a l’auditori municipal com a reines 
major i infantil de les pròximes Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, que se celebraran 
del 18 al 29 de juny. Les corts d’honor creixen en aquesta edició en gran manera respecte al 2021, en 
passar-se dels 21 als 39 representants.

L’elecció es va dur a terme a l’Auditori Municipal, entre una gran expectació, especialment per part de familiars i amics 
de les dames i cavallers, amb presència de l’alcalde, Guillem Alsina i la regidora de Festes, Paula Cerdà.
En les anteriors festes va haver-hi una menor representació, amb un total de 21 representants entre dames i cavallers 
de les corts d’honor major i infantil, però llavors hi havia encara restriccions sanitàries a causa de la pandèmia. Per 
a aquestes festes 2022 seran en total 39, és a dir, 18 més. Un total de 24 formen la cort d’honor adulta (17 més que 
en el 2021), representant a diferents entitats i 15 de la infantil (1 més que en el 2021), representant als col·legis de la 
ciutat i també a diferents entitats.
En la cort infantil, hi ha 11 xiquetes i 4 xiquets. En la cort adulta, són 2 els representants masculins del total de 24 
integrants, i com a curiositat, un d’ells és el president de la Setmana Santa, Marc Méndez Viver.
Durant l’acte també es va donar a conéixer el cartell anunciador de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, obra del 
dissenyador gràfic vinarossenc Sebastian Casanova.

Alba Atencia i Martina Oms, reines de la Fira 
i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs
La cort d’honor la formen 39 dames i cavallers i és la més nombrosa 

de la història de les festes
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El cartell anunciador de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere 2022 és obra de Sebastián Casanova, 
guanyador del concurs. Les dos reines van donar a 
conèixer el cartell durant l’acte d’elecció celebrat a 
l’auditori municipal dissabte

Cort d'honor infantil

Cort d'honor adulta

21 de maig de 2022

3
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Aquesta setmana s’ha signat l’acta d’inici de les obres 
de renovació de la canalització d’aigua potable i 
adequació de les voreres del carrer de Sant Gregori. 
L’empresa adjudicatària de la licitació és Idecas 
Servicios y Mantenimiento per un import de 71.400€ 
executarà les feines d’adequació del carrer, mentre que 
l’empresa FACSA, encarregada del servei municipal de 
l’aigua, assumirà la renovació de les canonades
La durada estimada de les obres és de sis setmanes 
amb previsió de finalitzar abans de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere. 

Les obres tenen com a objectiu renovar i ampliar les 
voreres del carrer al tram entre l’avinguda de Jaume I 
i la plaça dels Tres Reis. Aquesta renovació comportarà 
unes voreres amb una amplada mínima de 1,80 metres, 
complint les especificacions tècniques d’accessibilitat. 
Paral·lelament, també es renovarà la conducció 
d’aigua potable, amb la substitució de les actuals 
canalitzacions de fibrociment, per unes de   polietilé 
d’alta densitat, PEAD PE1000. Aquesta actuació pretén 
millorar l’eficiència hídrica del municipi amb la reducció 
de les fuites i s’engloba dins del pla de renovació de 
canalitzacions.

La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, indicava 
que “continuem amb la millora de l’accessibilitat al 
municipi, a més de realitzar una gran inversió aquesta 
legislatura en renovar canalitzacions d’aigua potable 
per millorar el servei i reduir fuites del sistema”
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc 
Albella, ressaltava que “el carrer de Sant Gregori és 
una de les entrades pel nord al municipi i necessitava 
una actuació per a millorar aquesta zona, sobretot 
l’accessibilitat”. En aquest sentit, assenyalava que una 
vegada finalitzada l’obra, es complementarà amb 
mobiliari urbà, com bancs, papereres i jardineres per 
tal de millorar l’espai públic.

L’Ajuntament inicia les obres de renovació 
del carrer de Sant Gregori

El projecte inclourà l’adequació 
de les voreres per oferir una millor 

accessibilitat i la renovació de la 
xarxa d’abastiment d’aigua potable

La durada estimada de les obres és de sis setmanes
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Informació important per enviar els escrits:
E-mail del Diariet

El correu del Diariet enlloc de diariet@vinaros.org és:
diariet@vinaros.es

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

L’Ajuntament de Vinaròs informa que Renfe recuperarà a partir 
del dilluns 16 de maig quatre serveis de Mitja Distància, dos per 
sentit, entre Vinaròs i Castelló. Els trens tindran una freqüència 
diària amb sortida des de Castelló a les 11:00h i a les 18:20h, 
mentre que les sortides des de Vinaròs seran a les 18:30h i les 
21:25h. 
Amb aquesta recuperació del servei seran 22 els trens diaris, 11 
per sentit, entre Vinaròs i Castelló, suposant el 92% dels combois 
que circulaven entre les dues ciutats abans de la pandèmia. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que “després de diferents 
reunions amb el responsable de Relacions Institucionals de Renfe 
a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio i de l’oficina del 
Pla de Rodalies, Felipe Gil, per traslladar-los les reivindicacions 
de  l’Ajuntament, avui ens alegra veure com Renfe ha apostat per 
la recuperació progressiva  de les freqüències de rodalies que hi 
havia abans de la pandèmia”.

Renfe recupera quatre serveis de Mitja Distància 
entre Vinaròs i Castelló

Aquestes setmanes tant el servei de control de plagues de l’Ajuntament de 
Vinaròs, com el control i tractament realitzat per la Diputació de Castelló 
s’intensifiquen per evitar la propagació de mosquits. En concret, es treballa 
amb control de larves en els embornals del municipi i zones humides, a més 
d’aplicar un tractament intensiu quan es detecta un número elevat.
En el medi rural és la mateixa Diputació de Castelló, que una vegada 
determinat el focus, realitza el tractament amb canons nebulitzadors 
d’alt rendiment, que permeten tractar grans àrees. Pel que fa a l’àmbit 
urbà, tractament s’aplica als embornals donat que són un focus d’aigua i 
afavoreixen la propagació dels mosquits.
La regidora de Transició Ecològica, Carme Morellà ha indicat que “amb 
l’arribada de la primavera s’intensifica la proliferació de mosquits a causa de 
les temperatures més altes. A això, s’uneixen les recents i intenses pluges que 

han provocat inundacions en les zones humides, fet que facilita encara més 
la reproducció dels mosquits”.

Col·laboració ciutadana
Com a mesura preventiva l’Ajuntament de Vinaròs recorda als veïns que cal 
revisar possibles acumulacions d’aigua en zones privades, com ara, pous, 
tolls o piscines sense manteniment, entre altres, amb la finalitat d’evitar la 
proliferació dels mosquits. En aquest sentit, la regidora Morellà afegia que 
“el treball conjunt de l’Ajuntament i CTL Sanitat Ambiental per a controlar les 
plagues serà més eficaç si comptem amb la col·laboració ciutadana perquè 
actue en les propietats privades, llocs on l’empresa no pot accedir.”
Més informació: 
https://mediambient.vinaros.es/ca/contenido/campanya-mosquit-tigre

Els tractaments antimosquits s’intensifiquen 
després de les pluges persistents

Aquesta mesura suposa reforçar les tasques del contracte municipal 
i les accions realitzades des de la Diputació de Castelló
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Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Saragossa Aratur, 
una de les fires turístiques més importants de l’Estat 
espanyol i Turisme Vinaròs ha participat per a promocionar 
la ciutat com un destí vacacional ideal per tota la família. 
Cal destacar que el turista aragonès és el que més viatja 
fins a Vinaròs per gaudir de les platges i de la gastronomia 
marinera que ofereixen els restaurants locals. Per aquest 
motiu des de Turisme s’ha volgut estar present al Saló 
Aratur per tal de seguir promocionant la ciutat entre 
aquest públic tan important. Durant la mostra s’ha fet 
especial menció a la qualitat de la costa vinarossenca i a 
les experiències turístiques que s’ofereixen amb visites 
guiades i rutes senderistes.   
Així mateix, també s’ha promocionat el Gastrofestival del 
Llagostí que se celebrarà aquest dissabte 21 de maig a la 
pèrgola del passeig de Colom. Per només 5€ es podrà fer 
una degustació del producte estrella de Vinaròs amb la 
mar de fons com aparador, per tal d’oferir una experiència 
enriquidora als visitants. Un Gastrofestival que servirà per 
fer un petit avanç de les XIV Jornades del Llagostí que es 
faran del 22 de maig al 12 de juny, on de nou els restaurants 
sorprendran amb els seus menús creatius i originals. 
Cal destacar que Aratur és l’última gran fira turística abans 

Vinaròs participa en 
el saló turístic Aratur

Turisme s’ha traslladat aquest cap 
de setmana fins a Saragossa per 

participar en el Saló Aragonès de 
Turisme i mostrar tot el potencial que 

ofereix la ciutat

de l’estiu i cada any aconsegueix l’assistència de milers de persones que aprofiten la mostra 
per acabar de decidir on passar les seues vacances, a més de comptar amb la presència dels 
principals turoperadors que contacten amb els destins per oferir paquets vacacionals. 
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha 
fet una valoració positiva de la fira Aratur. Segons destacava “és important promocionar Vinaròs 
entre el públic potencial d’Aragó, un dels turistes que més viatja fins al nostre municipi, atret per 
la bona gastronomia, la costa i la variada programació d’experiències turístiques que s’ofereixen 
al llarg de l’estiu”.

Per al proper curs 2021-2022, l’IES Josep Vilaplana de Vinaròs comptarà amb 
un nou cicle formatiu de grau mitjà, Farmàcia i Parafarmàcia. En aquest cicle 
s’estudiaran mòduls com ara dispensació i venda de productes, operacions 
bàsiques de laboratori, patologies bàsiques, formulació magistral o primers 
auxilis, entre d’altres. L’alumnat que el curse podrà treballar de tècnic i tècnic 
auxiliar en farmàcia, tècnic en magatzem de medicaments, tècnic en farmàcia 
hospitalària i tècnic en establiments de parafarmàcia.
Amb aquest nou cicle, l’IES Vilaplana segueix la línia d’ampliació de la seua 

oferta de formació professional, duta a terme en els últims anys. Així, se suma 
al cicle de grau mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, iniciat aquest curs 
2021-2022, i les modalitats semipresencials dels cicles superiors de Dietètica 
i Automoció, que es van implantar fa dos cursos.
L’oferta de cicles formatius del centre es completa amb cicles ja amb una 
tradició consolidada, els graus mitjans de Cures Auxiliars d’Infermeria i 
d’Electromecànica de Vehicles Automòbils, així com els graus superiors 
presencials de Dietètica i Automoció, i el grau bàsic de Perruqueria i Estètica.

L’IES Vilaplana amplia la seua oferta formativa 
amb el cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia
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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

L’Associació d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones 
Adultes han presentat el nou concurs de fotografia, amb la temàtica 
“Aparadors”. L’objectiu és que els participants realitzen instantànies dels 
aparadors de les botigues, així com d’altres que es puguen trobar en 
mercats ambulants, fires o demostracions. 
La regidora d’Educació, Begoña López, agraïa la implicació de l’Associació 
d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes per 
organitzar un any més el concurs. Segons assenyalava “suposa una bona 
oportunitat perquè els alumnes dels cursos de fotografia de l’FPA, i 
ciutadania en general, puguen posar en pràctica els seus coneixements 
fotogràfics”. 
Per la seua banda, el professor del curs de fotografia de l’FPA, Xavier 
Marmaña, ha detallat que el termini per a participar serà fins al 10 de 
juny i cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres imatges. 
Les instantànies es podran aportar de forma presencial als establiments 
col·laboradors Foto Estudi Alfonso, Aparicio Estudi, Reula fotògrafs, 
FotoArts Vinaròs i Conceptes. Cal destacar que el format haurà de ser 
30x40cm i per reduir les despeses, els establiments col·laboradors 
oferiran un preu especial de 5€ per a imprimir la fotografia i presentar-la 
a concurs.
Tancat el termini un jurat format per la Junta de l’Associació d’Alumnes, 
professionals del món de la fotografia i membres de l’Associació 
Fotogràfica de Vinaròs, AFOVINA, seran els encarregats d’avaluar totes 
les imatges presentades. Marmaña assenyalava que sobretot es tindrà 
en compte criteris com l’originalitat, creativitat, impacte i qualitat 
fotogràfica.
Pel que fa als premis, el primer s’endurà un guardó de 250€, el segon 150€ 
i el tercer 75€. D’altra banda, també hi haurà un accèssit dotat amb 50€ 
i premi per a la millor imatge realitzada per algun alumne de l’FPA, amb 
50€. Totes les fotografies presentades a concurs s’exposaran al públic, a 

L’Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA 
presenta el nou concurs de fotografia

La temàtica d’aquest any és “Aparadors” i les imatges es podran presentar fins al 10 de juny

l’auditori municipal, del 22 de juny al 3 de juliol.
EPAACTUA
Durant la roda de premsa la regidora López aprofitava per anunciar que el 
divendres 27 de maig a les 19.00h, a la carpa de l’Atlàntic, es farà una nova 
edició de l’EPAFEST. Segons detallava els alumnes de l’FPA oferiran una 
demostració de tot el que han aprés al llarg del curs, com ara, exhibicions de 
sevillanes, zumba i batucada, així com actuacions de guitarra.
Begoña convidava els veïns a gaudir de l’EPAACTUA i assenyalava que es tracta 
d’una bona oportunitat per veure una petita demostració del que ofereix l’FPA.
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C/ SAN VICENTE, 29 - 1er PISO - Esquina C/ SOCORRO
12500 VINARÒS (CASTELLÓN)

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50

NUEVAS OFICINAS:

RÓTULOS
PLACAS -  BANDEJAS -  LED - NEÓN - VINILOS
VEHICULOS - ROTULACIÓN INTERIOR
Un servicio integral de comunicación
desde el interior al exterior de tu negocio. 

El passat dimarts 10 de maig, a la Sala d’actes de la Biblioteca Municipal 
de Vinaròs va tindre lloc una xerrada-debat al voltant de la salut mental. 
L’especialista invitat va ser Salvador López Penalba,  metge psiquiatre de 
l’Hospital de Vinaròs . 

La primera part de l’acte va estar dedicada a repassar conceptes i xifres que 
situen perfectament la temàtica de la salut mental en la nostra realitat:

-Respecte a la salut mental la mateixa OMS la defineix com el benestar que una 
persona experimenta com a resultat  del  seu bon funcionament en 
els aspectes cognitius, afectius i conductuals, i en última instància, el 
desplegament òptim de les seues potencialitats individuals.
-Diuen els estudis que en Espanya una de cada quatre persones té o tindrà 
algun problema de salut mental al llarg de la seua vida. 
-Més de la meitat de les persones amb trastorn de salut mental que necessiten 
tractament no en reben cap i un percentatge significatiu no rep l’adient. 
-Quasi la meitat dels joves entre 15 i 29 anys considera que ha tingut algun 
problema de salut mental... 
-Els recursos destinats a salut mental són del tot insuficients . És un dels 
sectors de la sanitat amb menys inversió (En Espanya al voltant d’un  5% del 
pressupost total en sanitat)
-A l’àmbit social cal treballar per a eliminar l’estigma de les persones amb 
problemes de salut mental. És urgent que els pacients i familiars compten 

amb els recursos adients i que formen part de la diversitat social en igualtat 
de drets.

A la segona part de la xerrada el  Doctor Salvador López va insistir en la 
necessitat d’actuar aplicant a la salut mental una medecina preventiva a tres 
nivells:
1/ Actuar sobre factors de risc.
2/ Detecció precoç .
3/ Mesures per a millorar la qualitat de vida dels pacients.

La part final va ser dedicada a  normes per tal de millorar la salut mental: 
hàbits de vida activa, incrementar les relacions socials , tindre objectius 
de vida ,millorar la dieta i el descans i quan siga precís demanar ajuda al 
professional adient (psicòleg, psiquiatra, psicoterapeuta...).

El debat posterior va ser ric en participació i va demostrar que la salut mental 
ens preocupa i molt . Com a societat civil hem d’actuar de forma decidida 
per a exigir els recursos adients per a la salut mental. 
Aquesta activitat va ser organitzada per l’Associació d’alumnes del Consell 
Municipal de Formació de Persones Adultes i comptava amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vinaròs.

 ( Moltes gràcies al Doctor Salvador López Penalba per la seua participació)

La salut mental a debat

Associació d’alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado que 
“recientemente el delegado de la sección sindical de la organización 
anarcosindicalista  del Ayuntamiento de Vinaròs y otro empleado municipal 
sorprendieron a un trabajador de la brigada municipal repostando con 
combustible gasoil y líquido limpiaparabrisas, un vehículo particular que no 
era del consistorio sino del encargado de la brigada municipal”.
Según este sindicato “al sospechar que se estaba realizando un uso particular 
o privativo del combustible diésel de la brigada municipal, por parte del 

delegado de la CGT se puso en conocimiento de otro encargado lo ocurrido, 
de manera que le acompañó al lugar de los hechos pudiendo éste comprobar 
su veracidad”.
Dichos hechos, a juicio del sindicato, “infringen el contenido de lo dispuesto 
en el artículo 97 y siguientes de la Ley de Función Pública Valenciana, en 
relación con el artículo 3.1 d) de la misma, motivo por el que CGT ha decidido 
denunciar los hechos por el registro de la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Vinaròs”.

CGT denuncia que un empleado municipal repostó su vehículo 
particular con gasoil del ayuntamiento
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L’escenari del Vinaròs Arena de la plaça de 
bous acollirà el 28 de maig a les 19 hores la 
interpretació de la cantata “El cor de la terra”, 
emmarcada en l’ activitat educativa “L’Escola 
Canta”, de promoció de la música i el cant en 
valencià, organitzada pels centres educatius, 
la Conselleria d’Educació i amb el suport de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
Més de 300 alumnes de tots els centres 
educatius de Vinaròs, a més del Grup teatrèmol 
de l’Aula de Teatre Municipal i la Banda 
Simfònica de La Alianza, participaran en aquest 
concert de cloenda. Aquests centres educatius 
han format un cor conjunt que interpretarà la 
cantata, mentre els alumnes del Grup Teatrèmol 
sota la direcció de Regina Prades han preparat 
l’actuació teatral que la conduiex i La Alianza, 
sota la direcció de José Ramon Renovell 
interpretarà la part musical. 
L’esdeveniment va ser presentat dijous 12 de 
maig a la biblioeca pública per part de la regidora 
d’Educació Begoña López, la directora de l’Aula 
de Teatre, Regina Prades i Emilio Salamanca 

com a representant dels mestres de música dels 
diferents centres educatius. Sis cançons està 
previst que es canten conjuntament en aquest 
concert: “Salveu el món”, “Mars de plàstic”, 
“Planta u arbre”, “Planeta bicicleta”, “Això es pot 
canviar” i “El cor de la Terra”.
López ha explicat que l’Escola Canta “és 
una iniciativa que va impulsar fa uns anys 
l’Ajuntament de Castelló per a fomentar 
l’ús del valencià entre els xiquets i que s’ha 
acabat estenent a tota la Comunitat gràcies a 
la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports”. Pel que fa a Vinaròs, l’Escola 
Canta serà possible gràcies a la feina de 
l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA i la 
col·laboració tant de l’Aula Municipal de Teatre 
com de la Societat Musical La Alianza.
De la seua banda, la directora de l’Aula Municipal 
de Teatre, Regina Prades, ha detallat que es farà 
la interpretació de la cantata El cor de la Terra 
escrita per Ximo Montañés i amb la música de 
Pablo Anglés. Prades ha explicat que es tracta 
d’una història protagonitzada per dos germans 

Els centres educatius de Vinaròs interpretaran al Vinaròs Arena 
la cantata “El cor de la Terra” el 28 de maig

Hi participaran més de 300 alumnes de 8 centre educatius, a més del Grup de teatre Teatrèmol 
i la banda simfònica de la Societat Musical La Alianza

que emprendran un llarg camí per fomentar el 
reciclatge i lluitar contra el canvi climàtic, una obra que 
segons insistia Prades, té la finalitat de conscienciar 
el públic sobre la importància de respectar el medi 
ambient.
Per acabar, Emilio Salamanca, en representació dels 
mestres de música de totes les escoles de Vinaròs, 
destacava que “tant els mestres com els xiquets i 
xiquetes hem realitzat un gran esforç amb moltes 
hores d’assajos per oferir gran espectacle, que de ben 
segur agradarà a tot el públic”.

En les darreres setmanes els operaris han fet la primera fase del 
projecte en els escocells de l’avinguda de Jaume I, on s’ha sembrat 
amb una barreja de llavors de les següents espècies:  Alyssum 
maritimum, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Tordylum 
officinalis y Papaver dubium, que passats uns dies atrauran fauna 
útil per al control de plagues.
Aquest model de gestió del verd urbà, basat en solucions per a la 
natura, també s’aplica amb la solta d’insectes beneficiosos  per al 
control de plagues en l’arbrat viari. De fet, la setmana passada es 
va fer la solta de l’Adalia bipunctata, que servirà per a controlar la 
plaga de pugó en l’arbrat del passeig de Joan Ribera. 
L’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania per a 
mantenir els escocells nets, i es vol incidir en que l’estat del mateixos 
no és fruit d’una mala praxis o falta de manteniment, sinó que són 
sembrats per a convertir-se en illes de biodiversitat que afavoriran 
fauna útil, insectes i xicotets invertebrats, per al control de plagues. 

L’Ajuntament inicia un projecte pilot per a convertir els escocells 
en espais de biodiversitat
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El Partido Popular de Vinaròs, a través de su portavoz Juan Amat, ha 
mostrado hoy su apoyo al sector agrícola tras la última decisión del 
gobierno del PSOE de vetar las quemas agrícolas. 
Amat afirmaba que “la nueva Ley aprobada por el PSOE establece la 
prohibición, de forma general, de los restos de poda en las zonas de 
cultivo, lo que provoca un problema extraordinario al sector agrícola 
y un incremento de los costes en un momento en los que la situación 
económica ya es extremadamente delicada”.
Los populares vinarocenses recuerdan que “los agricultores necesitan del 
apoyo de la administración y ayudas para salvar a un sector económico 
que es básico para la sociedad pero que en los últimos años se está viendo 
acorralado por la inacción de la Generalitat ante el avance de determinadas 
plagas y ahora con esta prohibición a las quemas agrícolas”.
El portavoz popular ha afirmado que “ante la prohibición y el veto a las 
quemas agrícolas ocasionado por el gobierno socialista los agricultores 
saben que cuentan con el respaldo del Partido Popular y por ello vamos a 
trabajar para se revierta esta prohibición”
Amat concluía “lamentando, una vez más, el silencio del gobierno 
municipal ante un problema ocasionado por otro gobierno del PSOE. 
Muchos Ayuntamientos han alzado la voz en defensa de sus agricultores 
excepto el de Vinaròs, donde una vez más Alsina prefiere defender los 
intereses del PSOE antes que los de la ciudad”.

El PP de Vinaròs respalda a los 
agricultores ante la prohibición 

para la quema de restos agrícolas
Amat: “La decisión 

del gobierno 
socialista es la 

puntilla a un sector 
que necesita apoyo 
y ayudas y lo único 
que encuentra son 

más trabas”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, 
ha denunciado hoy “que la Conselleria de Sanidad Universal ha recortado 
este mes de mayo en el Departamento de Salud de Vinaròs más de 50 
plazas de personal que están afectando ya gravemente al servicio que 
se presta en nuestro Hospital, que si hasta ahora acumulaba retrasos y 
listas de espera muy preocupantes, con este nuevo recorte se agrava una 
situación que a muchos ya les cuesta la salud”.
Amat señalaba que “llevamos días viendo como los médicos denuncian la 
situación insostenible en la UCI, como se han recortado prestaciones en los 
laboratorios del Hospital por falta de personal en el turno de noche, y así 
en prácticamente todos los servicios que se prestan en nuestro Hospital”.
Los populares detallan que “desde el 1 de mayo en el Departamento de 
Salud de Vinaròs se han recortado 14 plazas de enfermería, 16 plazas de 
técnico de cuidados auxiliares de enfermería, 2 técnicos de radiología, 8 
celadores o 6 auxiliares administrativos entre otros”.
Amat destaca “todo ello que ya de por sí es grave, lo es mucho más cuando 
se constata que se está haciendo con el silencio cómplice del Alcalde, 
Guillem Alsina, que ante este nuevo recorte de personal en el Hospital de 
Vinaròs, sigue sin ser capaz de alzar su voz en defensa de los vinarocenses 
para no incomodar a sus jefes de partido”.
Finalizaba el portavoz de los populares “la situación es insostenible y afecta 
a la salud de muchos vecinos que ven como las demoras y listas de espera 
se cronifican con la pasividad de quienes nos gobiernan. Mostramos 
nuestro apoyo a todos los profesionales que se esfuerzan día a día en 
seguir trabajando pese a los recortes, a la vez que mostramos nuestro 
rechazo a decisiones que, como esta, agravan la ya de por sí deteriorada 
sanidad que sufrimos en el Departamento de Salud de Vinaròs que lejos 
de ser destinatarios de recursos adicionales vemos como nos recortan día 
a día con la pasividad de un Alcalde que prefiere no molestar a los de su 
partido antes que defender a los vinarocenses”.

El PP denuncia un nuevo recorte 
de más de 50 plazas en el 

personal del Departamento de 
Salud de Vinaròs

Amat: “Es lamentable que el Alcalde, Guillem 
Alsina, esté callado ante este nuevo recorte”
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Llagostí de Vinaròs

Gastrofestival

2022

Jornades de cuina del  
llagostí de Vinaròs

22 de maig - 12 de juny

Concurs de cuina aplicada  
al llagostí de Vinaròs.

30 de maig

21 de maig

A partir 11.30hPèrgola del passeig de Colom

El llagostí, protagonista gastronòmic del 21 de maig al 12 de juny

Quasi un mes seguit dedicat al seu producte 
estrella: el llagostí de Vinaròs. La ciutat estrena 
enguany el nou format de l’abans denominada 
‘Festa del Llagostí’, que se celebrava una nit del 
mes d’agost i que ara s’avança a la tercera setmana 
de maig, i ho concatena amb les jornades de 
cuina dedicades al llagostí i el concurs de cuina 
aplicada, que en anys anteriors solia celebrar-se al 
setembre.  
El regidor  d’Interés Turístic i Promoció de la 
Ciutat, Marc Albella, va presentar dimarts aquesta 
nova i triple proposta contínua, que obrirà el 
dissabte 21 de maig de manera espectacular, amb 
un Gastrofestival dedicat al llagostí de Vinaròs 
a la pèrgola del passeig marítim a partir de les 
11.30 hores, amb participació de 12 restaurants 
de la localitat, que presentaran elaboracions que 
posteriorment oferiran en les jornades de cuina 
del llagostí, però en format tapa.  Cada restaurant 
realitzarà 250 racions que es repartiran en aquest 
entorn enfront de la platja del Fortí, a un preu de 

5 euros. Per a acompanyar les tapes hi haurà a 
disposició dels assistents vins i cerveses artesanals 
de Km 0 inclosos a la marca Castelló Ruta de Sabor, 
a més de poder comprar directament aquests 
productes. També es podrà disfrutar de música 
en directe i taules per a realitzar còmodament les 
degustacions en la que s’intueix que serà una gran 
festa gastronòmica.  
Jornades gastronòmiques i concurs de cuina
Aquest gastrofestival serà la presentació de les 
jornades de cuina del llagostí de Vinaròs, que 
comencen al dia següent,  el diumenge 22 de 
maig, i conclouen el 12 de juny amb participació 
de 12 restaurants amb menús entre 35 i 42 euros 
amb el llagostí com a plat estrela. 
Els comensals podran votar el seu plat preferit, el 
premi al millor plat és de 750 euros i el guanyador 
es donarà a conéixer el dia del Concurs de Cuina 
aplicada al llagostí. Participant en aquestes 
jornades també s’optarà al sorteig de dues 
experiències gastronòmiques. 

El 30 de maig se celebrarà el Concurs de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs, que torna en 
aquesta edició al recinte del mercat municipal, 
iniciant-se a les 17 hores i amb la conclusió prevista 
a les 20.30 hores amb la entrega de premis, que 
es lliuraran a l’Auditori Municipal. Aquest concurs 
tindrà entre 10 i 12 participants, encara que la 
selecció final encara no està tancada. El Mercat 
Municipal acollirà, el dilluns 30 de maig, alguns 
dels xefs amb major projecció del territori i també 
de la resta de l’Estat, que crearan plats únics i 
originals per intentar endur-se el preuat Llagostí 
d’Or 2022.

“Creiem que aquest és un format que pot funcionar 
i que necessitava Vinaròs després de molts anys 
d’una celebració dispersa que havia donat signes 
de cansament. Anem per això a impulsar aquesta 
primera experiència per a potenciar aquesta 
festa i esperem que la gent responga acudint”, va 
concloure Albella.

Un gastrofestival en el passeig obrirà les jornades 
gastronòmiques dedicades al crustaci i el concurs de cuina 

aplicada tornarà al recinte del mercat el 30 de maig 

X.Flores

La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, encapçalada pel 
primer tinent d’alcalde Marc Albella, ha presentat la candidatura per 
aconseguir un Pla de Sostenibilitat Turística, que suposaria una inversió 
de 3 milions d’euros per a Vinaròs. Aquest diners arribarien a través 
dels fons europeus Next Generation i servirien per a sufragar el 100% 
dels costos de tots els projectes presentats per l’Ajuntament amb la 
candidatura.
Albella ha explicat que aconseguir el Pla de Sostenibilitat Turística no 
només suposaria un gran impuls per al sector, sinó que també seria un 
gran impuls per a tot el municipi. En aquest sentit, assenyalava que el pla 
es basa en eixos que s’han de complir com la transició verda i sostenible, 
la millora de l’eficiència energètica, la transició digital, la protecció del 
patrimoni o la competitivitat turística.
Pel que fa als projectes presentant, Albella detallava que es tracta 
d’un total de 35, on sobretot destaca la rehabilitació urbana i millora 

dels pluvials dels carrers de Sant Pascual i Remei. Segons explicava les 
obres permetrien reconduir l’aigua fins al col·lector del passeig marítim 
per després seguir fins a la connexió de Fora del Forat i abocar-la al riu 
Cervol, evitant d’aquesta forma que acabe directament a la platja. Una 
obra valorada en 1,5 milions d’euros que es podria desenvolupar a través 
del Pla de Sostenibilitat Turística, sense cap despesa per a l’Ajuntament.
D’altra banda, els projectes presentats també inclouen la instal·lació 
de panells fotovoltaics al Mercat Municipal per a reduir la despesa 
elèctrica, la restauració del Molí de Noguera, la rehabilitació de la façana 
de l’auditori municipal per a recuperar la policromia original, la millora 
de la senyalització turística o la dotació d’equipaments per al Centre 
d’Interpretació Turística – Cotxera de Batet, entre altres.
Albella comentava que la resolució es farà pública després de l’estiu i en 
cas d’aconseguir-la de forma completa o parcial l’Ajuntament disposaria 
del termini 2023-2025 per a desenvolupar els projectes

L’Ajuntament opta amb 35 propostes valorades en més de 3 milions d’euros, 
destacant el projecte de canalització de pluvials de la plaça de Sant Esteve

L’Ajuntament presenta candidatura per aconseguir 
un Pla de Sostenibilitat Turística
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Sortida del Club Motor Classic a Els Rosildos

Las chicas de oro de Vinaròs en la calle Socorro Pasión carnavalera ‘Tomba i Tomba’

Juanvi Gellida

11:30H.       21 DE MAYO 2022 

Vicente Cornelles presenta su nuevo libro
‘Ciudad Turquesa y Naranja, relatos para la
supervivencia’, en Benicarló.
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Comunions a l’Arxiprestal i Santa Magdalena

Pasión carnavalera ‘Tomba i Tomba’

La ciutat de Vinaròs, representada pels 
nostres Nanos i Gegants, de les dolçaineres 
i els tabaleters, no va faltar al fita anual més 
important del mon geganter com és una ciutat 
gegantera, i que aquest any 2022 serà la ciutat 
de Sant Boi de Llobregat.
Un cap de setmana intens, on vora 90 parelles 
de Gegants, més gegantons, nanos, i altres 
bésties, junt a grallers, sacaries, flabiolaire, 
batucades i xarangues, vingudes d’arreu 
del Principat de Catalunya, Catalunya Nord, 
nosaltres com a representants de la Federació 
Valenciana de Nanos i Gegants i fins i tot uns 
gegants vinguts des de Puerto Rico.
Cercaviles, xerrades, exposicions, cerimònies 
de traspàs, balls de lluïment, dinars, sopars, 
esmorzar, concerts, etc. Van omplir Sant Boi 
en un mar de gegants. Comentar que degut 
al nombre elevat de gegants, per exemple es 
realitzaren fins a tres cercaviles simultànies. 
Els Nanos i Gegants, com sempre la Colla de 
Vinaròs hem deixat el nom de la nostra ciutat 
ben alt, amb els nostres balls, nanos, castanyes, 
dolçaina i tabal.
Cal afegir que durant la plantada del 
dissabte, tinguérem una petita cerimònia 
d’apadrinament del nostre nou fillol, en aquest 
cas del gegantó de la població lleidatana 
d’Alsamora. 
Comentar el debut de dos nous geganters de 
la colla, Javi i Pau, que esperem contar amb 
ells durant molt de temps, els nanos i gegants 
com sempre oberts a la participació de totes 
aquelles persones que els agrade aquest 
fantàstic mon.
Xoc xorroc xoc xoc.

Vinaròs no va faltar
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Vinaròs, a la XXI Olimpiada Consolació 2022 celebrada a Benicarló
Van participar els col·legis Divina Providència i Nostra Sra. de la Consolació de Vinaròs, Consolació de Tortosa i Consolació de Benicarló. Fotos Juanvi Gellida

22 de Maig, Santa Rita
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Boda de Jordi i Coraina

El passat 30 d'abril es van casar Jordi Vidal Cabrera i Coraina Jiménez Bosch.
Juanvi Gellida

22 de Maig, Santa Rita
Julián Zaragozá

Entre els carrers de sant Tomàs i de l’Àngel, santa 
Rita té dedicada una artèria a la nostra ciutat, en un 
vial cada vegada més recuperat, dins del nucli antic, 
gràcies al seu veïnat en una majoria de façanes ben 
atractives, igual que la capella de santa Victòria. Per 
santa Rita se’n diu que es fa una ofrena de roses per 
demanar allò que pareix que no ens arriba mai. 

A més Santa Rita és patrona de les malalties, pèrdues 
d’abús, mares, matrimonis, així com dels casos difícils 
i desesperats; també és coneguda per ser la patrona 
dels funcionaris; d’ací  el refrany popular que diu 
“Santa Rita, Rita….lo que se da, no se quita”. 

També segons una de les llegendes, les fadrines 
velles acudeixen a santa Rita com a advocada dels 
impossibles, i la reclamen amb aquestes paraules: 
beneïda santa Rita, feu-me casar de seguida.
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El pasado sábado 30 de abril, tuvo lugar en la plaza de toros de Vinaròs, el primer festejo taurino 
de la temporada, en una tarde de agradable temperatura y con 1/3 del aforo cubierto ( alrededor 
de 800 personas) se lidiaron 3 novillos de Aida Jovaní y 3 de “La Lucica” siendo estos últimos los 
de mejor juego. Los novilleros actuantes, todos pertenecientes a la Escuela de Tauromaquia de 
Castellón debutaban en público estoqueando una res por primera vez en su vida, derrocharon 
valor, ilusión y ganas ante los novillos, siendo una tarde de mucho contenido artístico y cargada de 
emociones. La tarde se la llevó Ian Bermejo de l’Alcora, que cortó dos orejas y rabo a su oponente, 
a base de valor, con un gran sentido del temple y conectando desde el minuto 0 con los tendidos, 
el  novillo de Aida Jovaní, fue el de más cuajo del encierro y dió un gran juego.
Destacaron las buenas formas con el capote de Pablo Vedri, el temple innato y el valor de Abel 
Rodriguez, la elegancia y torería de Jose Almagro y la personalidad y arrojo de Bruno Martinez, que 
se volcó como un león a la hora de matar, siendo volteado fuertemente.  Destacó en banderillas y 
lidiando el 3er novillo, el banderillero local Curro Linares. Hay que celebrar la buena entrada que 
registró la plaza, un festejo menor, que no se publicitó y coincidiendo con la gala de las reinas 
del carnaval… ¡Vinaròs quiere toros! Todos salieron en hombros junto a una multitud de jóvenes 
aficionados.

Éxito de los novilleros de la tierra en Vinaròs

Curro Linares banderilleando

Abel Rodriguez toreando a la veronica Jose Almagro banderilleando

Almagro en un remate

Ficha del festejo:
-Plaza de toros de Vinarós. Novillada en Clase Práctica.

-Un tercio de entrada (800 personas) en tarde agradable.
-Novillos de AIDA JOVANÍ Y “LA LUCICA”, de buena presentación y extraordinario juego.

-Pablo Vedri 2 orejas
-Bruno Martinez 2 orejas

-Jose Almagro 2 orejas
-Abel Rodriguez 2 orejas

-Ian Bermejo 2 orejas y rabo
-Joan Bellés. 2 orejas.

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS - Tel.: 964 45 17 38 - WhatsApp 682 52 37 93

Sempre 
les últimes 
novetats!

Prepara ja les 
vacances 

dels més menuts 
amb els quaderns 

d’� ercicis
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Jose Almagro banderilleando

Ya era hora. Al fin y después de dos 
años sin poder reunirnos todos 
juntos de forma presencial, si con 
nuestras oraciones, al pasado 
sábado a las 17,45 horas en la 
iglesia del Monasterio-Convento 
de las Religiosas Clarisas de la 
“Divina Providencia” de Vinaròs, 
nos pudimos encontrar de nuevo.
Fueron unas horas de alegría, de 
ganas y también de emoción. Es 
mucho tiempo estos dos años, sin 
habernos podido reunir de forma 
presencial. 
Tras los comentarios iniciales de 
nuestra encargada, del rezo del 
rosario y la asistencia a la misa 
celebrada por mossèn Maxi, 
vicario de la Arciprestal de La 
Asunción de nuestra ciudad de 
Vinaròs, dimos por finalizada esta 
esperada jornada.

Salvador Quinzá Macip

El grupo de oración agradece de veras, el que nuestras Clarisas de la Divina 
Providencia, nos hayan cedido la iglesia para una vez comenzados, poder 
seguir con nuestros encuentros mensuales.
Tienen en las fotos el cartel anunciador de este primer encuentro del 2022, así 
como una vista general de los que allí asistimos.
El “Grupo de oración del Padre Pío de Vinaròs y comarca”, no es un “grupo 
cerrado”, al revés, estamos abiertos a todos y a sus sugerencias. Tan solo basta 
con entrar en contacto con algunos de nosotros. 
                                                              

“Grupo de oración del Padre Pío de Vinaròs y comarca”

Vinaròs celebra Sant Isidre

L’alumnat del CEIP Assumpció de 
Vinaròs ha gaudit d’una sessió 
d’animació lectora, organitzada 
pel Pla de Biblioteca del col·legi, 
amb contes a càrrec del Gran 
Jordiet i una inesperada part 
final, quan ha aparegut el mateix 
Spiderman, interpretat per 
l’acròbata Josei Sykes.
El Gran Jordiet ha captat l’atenció 
dels escolars des del minut 1, amb 
divertidíssims contes i Spiderman 
ha fet unes acrobàcies que han 
sorprés a tothom.

Sessió de contes del Gran Jordiet
E.F.
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Emili Fonollosa

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va estar a Vinaròs per a presentar el 
seu llibre “Contra l’adversitat”, després de tindre una trobada amb els militants d’Esquerra 
Republicana del País Valencià a Vinaròs i comarca.
Entre els presents estava el president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep 
Barberà. Junqueras va ser presentat davant els militants i la premsa per Agustí Romeu, 
responsable a Vinaròs d’Esquerra Republicana.

Oriol Junqueras presenta el seu llibre 
‘Contra l’adversitat’ a Vinaròs

E.F.

Las malas
influencers

Carla Escuder. Farmacéutica y Dietista-Nutricionista 
(@nutriestudio_dietistas)

Con el cambio de fecha del Carnaval de Vinaròs no nos 
hemos dado cuenta y ya tenemos el verano a la vuelta 
de la esquina. Ya de normal en fechas señaladas nos 
entran las prisas por intentar perder lo que hemos ido 
ganando de peso durante este año y lo que no perdimos 
el anterior. A veces, la desesperación es tan grande que 
los métodos nos dan un poco igual mientras consigamos 
nuestro objetivo. 
En ese preciso instante, como si de casualidad se tratase, 
las dietas milagro y demás mafugadas que estaban 
esperando en un rincón escondidas a su momento, 
aparecen como que no quiere la cosa.
No es algo nuevo, igual que no es algo nuevo que las 
Dietistas-N y demás sanitarios que nos preocupamos 
por la salud de nuestros pacientes, no nos cansamos 
de advertir de los problemas que conllevan este tipo de 
dietas y que, al final, no funcionan. Poco a poco, pico y 
pala, vamos haciendo mella en nuestros pacientes. 

Pero entonces llegan los influencers y te tiran todo tu 
trabajo por la borda. Hace unas semanas se celebró la 
Met Gala en EE.UU. El caso es que se presenta allí Kim 
Kardashian con el vestido icónico que llevo Marilyn 
Monroe cuando cantó el famoso “Happy birthday Mr 
President”. Todo fenomenal hasta que dice que para 
embutirse en ese vestido ha tenido que perder 7 kg 
en 21 días. De categoría. Es bastante habitual en Kim 
las oscilaciones de peso llamativas y sin sentido. Pero 
también tenemos el caso español. Rosalía también 
estaba invitada. Horas antes de la gala, no se le ocurre 
otra cosa que subir una foto embutida en lo que 
parecían bolsas de basura negra dentro de una sauna. 
Kim tiene 311 millones de seguidores en IG, Rosalía 20 
millones. Influencers que promueven el uso de técnicas 
de deshidratación y dietas muy restrictivas simplemente 
para poder ponerse un vestido en una gala que realmente 
no servia para nada. (No creo que haga falta, pero este 
tipo de técnicas deshidratan durante un periodo corto 
de tiempo, es decir, lo que pierdes es agua no grasa, y 
aún así tienen consecuencias negativas para la salud). 
Esto lo vieron 320 millones de personas. De las cuales 
muchas o muchos no estarán contentos con sus cuerpos 
independientemente del peso que tengan y ven que, a 
las personas a las que se quieren parecer practican este 
tipo de técnicas. Por lo que lo más probable es que las 
copien. 
Esto, a largo plazo, conduce a trastornos de la conducta 
alimentaria que pueden ser muy serios.

Una alimentación saludable y sana y una vida activa es 
el secreto. Saludable, que elijamos la mayoría del tiempo 
materias primas y alimentos saludables. Sana, que sea 
mentalmente sana. Que mantenga una flexibilidad que 
nos permita una adherencia a lo largo del tiempo y no 
tener que estar tirando de dietas restrictivas o milagro 
una vez al trimestre.

Des VINACAE, volem agrair amb el cor, la participació de totes i tots les/els participants a la 
primera trobada social, organitzada per la nostra associació.
Professionals de l'educació, que posen com a protagonista a l'alumnat.
Professionals en l'àmbit de les adiccions, que treballen amb vocació.
Les reflexions de Rakel Calzada, que ens fan donar compte de en quin nivell està la nostra 
autoestima.
Gràcies a totes i cada una de les persones que ens han ajudat

VINACAE: agraïment als participants 
de la primera trobada social
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Fue el pasado sábado día 14 de este mes de mayo en las instalaciones del “Club Náutico Vinaròs” a las 12,30 horas del mediodía.
Ángela Caballer, en esta ocasión como nueva presidenta de junta que salió elegida el pasado día 2 de abril pasado, nos presentó todo el acto comenzando por el 
reconocimiento al caballer Sebastián Criado y a la dama infantil Triana Borras Manzano, ofreciéndoles un bello ramos de flores naturales. Ellos a la vez, dirigieron 
ambos unas palabras de agradecimiento a la nueva junta. Fue una sorpresa la llegada de la nueva dama de “La Alianza” para este año 2022, ya que sus compañeros 
de trompeta la recibieron con unas bonitas sonatas. De nuevo fueron obsequiados Estel Ferrer Rodríguez como dama mayor y el niño Martí Gandía Torres con 
sendos ramos de flores naturales, y como dijo la presidenta, a la vez les obsequiaron con una reloj para cada unos de los dos, para que tuvieran un regalo para 
el recuerdo.  Estel tuvo unas bellas palabras de agradecimiento hacia la junta, socios y los allí presentes. Más difícil fue sacar alguna palabra a Martí, eso sí, jugó 
mucho más que Estel. No paró en todo rato. Se notaba que tenía a los hermanos y primos, claro.
Tuvo un acertado detalle la dama infantil saliente Triana Borrás Manzano, en regalar a la presidenta y entidad, un cuadro con una foto suya, para que se tuviera 
como recuerdo en su etapa de dama infantil.
Finalizado el acto protocolario, fuimos invitados un “vino de honor” en una esplendida mañana más bien veraniega que primaveral, dándose por finalizado el acto.

Entrevista a Estel Ferrer Rodríguez
Y que les vamos a decir de Estel. Todavía está impresionada por el recibimiento que le 
realizaron al llegar sus compañeros de trompeta de la banda.
Estel, es una joven de nuestros tiempos. Es espabilada, veraz, fugaz, directa, inteligente, 
simpática, si, muy simpática, bellísima, veterana, si, veterana, ya que lleva ya 12 años seguidos 
en “La Alianza”. Entró como una niña más a los 6 años de edad, y pese a ser su primera 
entrevista que le realizaban, estuvo más que tranquila y disfrutó de lo lindo. Bueno, si soy real, 

disfrutamos los dos. Mejor los tres. Caballer, dama y “entrevistador” entre comillas.
-¿Estel, Cómo te enteraste de ser elegida dama de la entidad?
. Pues mira, a pesar de mi edad, llevo ya muchos años en la entidad. Entré a formar parte de “La 
Alianza” tan solo a los 6 años y tenía mucha ilusión en esta época de ser dama de “La Alianza”. 
Te he de decir, que no lo tenía muy claro. Cuando me lo comunicaron, no me lo podía creer. Fue 
para mí toda una sorpresa.
-¿Te alegraste de la noticia?
. Pues suponte. Me alegré mucho, y más representando a una entidad con una historia de más 
de 100 años como es la Societat Musical “La Alianza”.
-Tienes algún familiar que esté en “La Alianza” o haya participado en la banda.
. Tengo a mi hermano mayor Alfred que toca la trompa en la “Sinfónica”. Yo también toco la 
trompeta en la misma sección de la “Sinfónica”.
-¿Continuas con tus estudios musicales en la actualidad?
. Efectivamente. Estoy estudiando en el conservatorio de música “Mestre Feliu” de Benicarló. Voy 
por el último año de estudios de trompeta profesional.
-Esta tarde es la elección de reina y caballer. ¿Te gustaría salir nombrada reina de las 
fiestas?
. Mira, te voy a decir lo que pienso. Estamos en este momento en la presentación de Martí y 
la mía. Pues deseo disfrutar de este momento tan bonito con la familia de “La Alianza”, ya que 
considero que somos como una “familia”. Si salgo, bien. Y si no…también. Lo importante para 
mí, es el representar dignamente a mi entidad, la Societat Musical “La Alianza”, y con eso, basta.
-¿Cómo te lo piensas pasar?
. Pues la verdad es que genial. Todos estamos esperando disfrutar de unas fiestas completas y 
prácticamente sin restricciones da la pandemia. ¡Ya era hora! ¡Nos lo merecemos! Oye Salvador, 
Martí te ha hecho preguntas. ¿Yo te puedo preguntar algo?
-¡Faltaría más! Adelante.
. Más bien desearía que colocaras mi agradecimiento al grupo de trompetas donde pertenezco. 
Me ha quedado sorprendida por el recibimiento que ma han dedicado mis compañeros de 
viento, en este caso de trompeta, encabezados por el profesor Emilio José Salamanca. A todos 
ellos, muchas gracias.
-Pues tal como ha sido tu deseo Estel. Aquí queda dicho.

Presentación de la dama Estel Ferrer Rodríguez y cavaller infantil Martí Gandía Torres 
de la Societat Musical “La Alianza” para las próximas fiestas de San Juan y San Pedro

Salvador Quinzá Macip

Presidenta Ángela Caballer Llegada de Martí y Estel Dama i cavaller salientes Presentación de Estel

Presentación de Martí Ambos, obsequiados Foto recuerdo de Triana Con Martí y Estel

Entrevista a Martí Gandía Torres
Martí es un niño. Así. Es un niño de 8 años. Pues como todos los 
niños a esta edad, están más por jugar que les hagan su primera 
entrevista.
Sé que es buen estudiante, muy vivo y espabilado y que “está por 
su padre”. ¿Por qué será? Ya lo verán a lo largo de la entrevista.
-Martí, ¿Cómo te enteraste de ser elegido  caballer infantil  de 
la entidad?
. Pues mira. En el último año de las fiestas de San Juán y San 
Pedro, acompañé en su proclamación de damas de las fiestas a mi 
amiga Leire. Sabes, me gustó mucho y pensé ¿yo podría también 
presentarme? Lo intentçe en el “cole” y no lo conseguí. Luego me 
presenté por “La Alianza” y aquí estoy.
-¿Te alegraste de la noticia?
. Hombre, pues claro. Me alegré mucho y me lo pienso pasar muy 
bien.
-Tienes algún familiar que esté en “La Alianza” o haya 
participado en la banda.
. Tengo al papá que tocaba la trompa, y tengo a mi tía-padrina 
Pietat Gandía Querol que tocaba el clarinete.
-¿Qué estás estudiando en la “Academia de Música”? ¿Actúas 
en alguna sección de “La Alianza”?
. Estoy estudiando primero de solfeo y también primero de 
trompa. También estoy al coro de “La Alianza”. Oye, ¿te puedo 
preguntar yo?
- Pues claro que sí. Dime.
. ¿A que no sabes porque estudio la trompa?
-Sabes Martí, no tengo ni idea. Cuéntamelo.
. Porque cuando estuvo de músico en “La Alianza” él la tocó. Así 
me puede ayudar en los deberes que nos mandan. ¿Lo entiendes?
-Pues sí. Sabes que eres un niño muy espabilado.
. Contestación de Martí. No me dice nada y se pone a reír.
-¿Esta tarde es la proclamación de reinas y caballers. ¿Te 
gustaría salir nombrado caballer infantil de las fiestas?
. Pues no. Yo me lo pasaré mejor jugando y no teniendo que 
mandar. Me conformo con ser caballer.
-¿Cómo te lo piensas pasar?
. Muy bien, disfrutaré mucho y jugaré.

Si quieren que les diga la verdad, en esta doble entrevista, no se quien se lo ha pasado más bien. Tengo mis dudas entre los tres. También les diré que pese a ser su 
primera “entrevista” ambos han estado a la altura. Cada uno a su edad, claro. Os deseo Martí y Estel, que os lo paséis lo mejor posible y que disfrutéis mucho. Así.
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  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 
 

 
 

«Es lo que tiene la mente, que puede causar un dolor infinito basándose en la nada». 
 
 
 
 
 
 
 

Eloy Moreno , autor de l’obra, va començar a publicar per 
autoedició  de la seua primera obra (“El bolígrafo de gel verde” en 
2011) sent onze  el  seus  llibres   editats  fins ara ( l’últim “Lo quiero 
todo” en 2021 ) . El caracteritza un estil narratiu on crítica social i 
sensibilitat es donen la mà.   

La regidora d'Educació, Begoña López 
i el responsable de Cultura, Fernando 
Juan, van inaugurar l'exposició de 
treballs dels alumnes de la Escola 
d’Art de Vinaròs. Es tracta de més 
d'un centenar de treballs de diferents 
tècniques realitzats enguany i en 
cursos anteriors. 
La professora de la Escola, Lara 
Domènech, va explicar que la Escola 
d’Art ofereix tallers d'octubre a 
maig en diferents disciplines, com 
a dibuix, ceràmica, retrat, tallers 
infantils, gravat i figura humana, i que 
la matrícula s'iniciarà al setembre.  
“Estem molt contentes amb el 
resultat malgrat les dificultats que 
hem tingut”, va assenyalar.  
En aquesta inauguració, la directora 
de la Escola d’Art, Cinta Barberà, 
va reivindicar unes instal·lacions 
en millors condicions. “Per la meua 
experiència de quasi 40 anys 
treballant ací, sé que la Escola d’Art 
és important per a un poble. Una 
Escola d’Art és cultura, un bé preuat 
i a vegades menyspreat. És esperança 
per als joves, que solen vindre perduts 
i descobreixen una porta a l'art. Per a 
la gent gran és una oportunitat per 
a desenvolupar aqueixa inquietud 
que per les circumstàncies no van 
poder desenvolupar de joves. Els 
quadres que veiem ací s'han fet amb 
molta il·lusió. Hi ha de molts nivells, 
però en tots hi ha un gran esforç i 
tenen molt mèrit, perquè s'han fet en 
circumstàncies molt poc favorables 
per a treballar. Hem hagut de canviar 
el tipus de pintura perquè una vintena 
de persones treballant amb aguarrás 
en una escola que no té cap finestra 
és molt dolent. No tenim cap mena 
de ventilació i la salut es ressent. A 
l'hivern els alumnes han hagut de 
portar-se abrics vells per a poder 
pintar amb ells perquè no es podia 
treballar amb fred. I a l'estiu hem 
aconseguit els 46 graus. Quan plou 
tots mirem a dalt perquè no sabem 
per on eixirà una gotera, i  hem hagut 
de deixar els pinzells i començar a 
tirar aigua cap al carrer. És per això 

Exposició de treballs de l'Escola d'Art a l'Auditori

que aquests treballs tenen tant de 
mèrit. Perquè els alumnes que vénen 
és perquè els agrada l'art, malgrat 
aquestes condicions. Demanem que 
l'Ajuntament pose interés i arregle 
aquesta situació. La cultura és un bé, 
ens dóna satisfacció i fa que siguem 
millors cada dia”.

La directora, Cinta Barberà, reivindica unes instal·lacions en millors condicions per a l’Escola

X.Flores



21 de maig de 2022

21

CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

La biblioteca municipal acull una 
exposició sobre la Guerra Civil, en els 
anys 1936-1939, amb interessants 
imatges de la época que ens donen una 
bona idea de la situació que van patir els 
ciutadans vinarossencs.  A la exposició, 
inaugurada dimarts pel regidor de 
Cultura, Fernando Juan i el comissari 
de la mostra, Alfredo Gómez, també 
es poden veure objectes, documents 
i material de guerra de l’època, i és 
visitable en horari de la biblioteca fins 
al dia 1 de juliol. 
El comissari de l’exposició, Alfredo 
Gómez, va explicar que per aquesta 
mostra, entre tot el material de que es 
disposa (unes 500 fotos) s’han escollit 
mig centenar de les imatges menys 
vistes d’aquesta època desastrosa. 
Imatges principalment centrades en 
l’entrada dels nacionals a la ciutat, 
donat que és del que més material es 
disposa. 
Gómez va concloure que la mostra 
ens transporta a aquests temps de 
guerra i postguerra, i que hi ha també 
dos vitrines de material bèl·lic, en la 
seva majoria trobat a Vinaròs i altres 
materials de poblacions veïnes, que 
ajuden a comprendre aquests anys de 
la nostra història.

La Biblioteca Municipal inaugura 
una exposició sobre la Guerra Civil
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Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085

Per Juan A. Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

La alternativa
al desgobierno actual

Dia Internacional 
contra la LGTBI fòbia

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs
Per Amalia Cabos,  regidora de Política Social i Igualtat

Off a l’opacitat

Decía la pasada semana 
el PSPV-PSOE en estas 
mismas páginas que 
ellos son un gobierno 

que “pica piedra” y que el resto de los partidos 
únicamente sabemos criticar. Se comprueba una 
vez más que los socialistas de nuestra ciudad viven 
en su mundo, ajenos a la realidad del día a día de 
los vinarocenses.

El Partido Popular somos la alternativa al 
desgobierno socialista de Guillem Alsina y por eso 
ya ofrecimos nuestra propuesta al inicio de la crisis 
del Covid. Pusimos encima de la mesa una rebaja 
del IBI para todos los vinarocenses y Alsina se negó. 

Propusimos la supresión de la tasa municipal de 
basuras durante dos años y los socialistas de Alsina 
se negaron. Propusimos ayudas directas a los 
autónomos y el gobierno local no quiso escuchar.
También hemos sido el Partido Popular el que 
llevó a pleno las rebajas de impuestos y las ayudas 
directas para los sectores más afectados por la 
crisis, pero el gobierno del PSPV-PSOE se negó a 
aplicar dichas ayudas mintiendo a los vinarocenses. 

El resultado es que entre 2020 y 2021 al Alcalde 
Alsina le han sobrado 4,2 millones de euros que 
donde mejor estarían es en los bolsillos de las 
familias de Vinaròs.

Para lo que sirve el PSPV-PSOE es para subir 
impuestos como el IBI o las plusvalías, para gastarse 
más de 2,4 millones de euros en Corral de Batet en 
un edificio del que se desconoce su uso o para 
gastarse otros 3 millones de euros en un centro 
social que consiste en levantar dos plantas al actual 
hogar del jubilado para despachos de funcionarios.

Con un gobierno local falto de ideas, dividido 
hasta el extremo de regalarse una cabeza de 
cordero, que ganó las elecciones escondiendo la 
corrupción que había en su gobierno, que no actúa 
ante una empresa que cobra a los vinarocenses 
el aparcamiento subterráneo sin tener contrato, 
que oculta expedientes disciplinarios del Mercado 
municipal o que pretende gastarse 300.000 euros 
en un parque infantil en lugar de crear empleo 
en Vinaròs, el Partido Popular se levanta como la 
alternativa seria y sensata para gestionar el futuro 
de nuestra ciudad.

Son siete años de gobiernos de izquierda y Vinaròs 
necesita un cambio que se producirá en mayo de 
2023. Creemos en los vinarocenses, en su capacidad 
de trabajo y en su ilusión. Creemos en un Vinaròs 
más dinámico y donde cada persona solo tenga los 
límites que ella misma se marque. Queda un año 
de desgobierno para que empiece un periodo de 
progreso y libertad.

Se notó que había 
ganas; la pandemia solo 
impidió la celebración 
de una edición de los 

carnavales; en el 2020, a las dos semanas del 
entierro de la sardina, vinieron el confinamiento, 
las mascarillas, las mutaciones del virus, 
las numerosas oleadas, las vacunaciones y 
finalmente, la nueva normalidad que ha permitido 
el resurgimiento de nuestra mayor fiesta, eso sí,  
tres meses después de cuando tocaba.
La organización y la participación han sido muy 
buenas. Los desfiles, marcados por la puesta de sol 
tardía y el cambio de la hora, terminaron entrada 
la madrugada, eso ha sido lo único de raro que 
ha habido en esta edición que ha transcurrido sin 
incidentes graves, a pesar de la enorme afluencia 
en las casetas, pero con alguna reyerta originada 
por los incívicos de siempre que, sabiendo 
quienes son, no se les debería dejar campar tanto 
a sus anchas.
Cambiando de asunto, la semana pasada, el 
bipartito sacaba pecho por el acuerdo logrado con 
Carreteras para la reversión de la antigua nacional 
340. Siguen con lo mismo, haciéndolo todo a la 
chita callando, manteniendo a la oposición alejada 
de las acciones de gobierno, presentándolas a la 
prensa antes que a los legítimos representantes 
de un número ciudadanos mucho mayor que 
los que en las últimas elecciones sostuvieron al 
actual bipartito.
De momento que hay una valoración económica 
del costo de la obra y de la inversión del Gobierno, 
es evidente que existe un proyecto de lo que se 
va a realizar que, ni los partidos de la oposición, 
ni los ciudadanos, hemos podido consultar, bien 
sea para hacer las aportaciones pertinentes para 
su adecuación y mejora, o bien para que sean 
estimadas alegaciones ante las afectaciones que 
puedan generar las obras.
La reversión en condiciones de la antigua N340 
ha sido una reivindicación de todos los alcaldes 
desde mucho antes del inicio de la construcción 
de la variante y, en consecuencia, nuestra 
voluntad es la de apoyarla plenamente, pero con 
el secretismo, que de forma sistemática, practica 
el bipartito, nos surgen muchas sospechas. 
No quisiéramos tener que oponernos al 
proyecto porque la inversión del Gobierno sea 
insuficiente y el Ayuntamiento tenga que lastrar 
sus presupuestos con un gasto extraordinario 
insostenible. Ni porque entre vías peatonales, 
carriles bici, rotondas pequeñas etc. no quede 
espacio suficiente para que puedan llegar 
camiones a nuestros polígonos, tal como ha 
pasado en Benicarló.
Este acuerdo deberá ser ratificado en comisión 
informativa y posteriormente en pleno municipal 
y, volviendo al tema de nuestro artículo de la 
semana pasada, el bipartito, utilizando los mismos 
términos que utilizaba Fernando Juan en su 
artículo del diariet anterior, haría muy bien en darle 
al OFF de la opacidad y al ON de la información, 
porque quizás de esta forma evitarían sorpresas 
desagradables y costosas como el rechazo en el 
último pleno de la remodelación de la Plaza de 
España.
Tras tres años de legislatura ya nos hemos 
dado cuenta de que no tienen ganas de darnos 
explicaciones. Quienes aún no se han dado 
cuenta que esto no puede seguir así, porque están 
gobernando en minoría, son los del bipartito.

El dia 17 de maig és el dia 
internacional contra la 
LGTBIfobia, jornada destinada a 
denunciar la victimització 
sexual i els delictes d’odi, i 

per a reivindicar la defensa, seguretat i protecció 
dels drets i garanties de les persones de qualsevol 
identitat, condició, gènere, expressió i/o orientació 
sexual. Aquest dia va ser instaurat el 2009 durant 
el govern socialista del president Zapatero i la data 
triada coincideix amb la de la fi, per part de l’OMS, de 
la percepció de la diversitat sexual com una malaltia.
Aquest 2022, amb el lema “Els nostres cossos, les 
nostres vides, els nostres drets”, les organitzacions 
internacionals per a la defensa dels drets de la 
comunitat LGTBI+, reclamen el dret de totes les 
persones a expressar lliurement la seua orientació i 
la seua identitat sexual, sense haver per això de patir 
cap mena de discriminació, i exigint a més, la fi de les 
teràpies de conversió i de l’esterilització forçada de 
les persones trans i intersex.
La Llei 23/2018 de 29 de novembre de la Generalitat 
Valenciana, d’Igualtat de les persones LGTBI+, 
assenyala com a principis generals la prevenció per a 
evitar conductes de LGTBIfobia, la protecció enfront 
de qualsevol violació del dret a la igualtat de les 
persones LGTBI+ i l’evitació de represàlies. També 
recull l’atenció a les víctimes, garantint l’assistència 
de les administracions públiques a les persones 
LGTBI+ que estiguen patint o en risc de patir 
qualsevol tipus de discriminació, així com la garantia 
del dret de reparació.
Malgrat els avanços legislatius, lamentablement 
a nivell global 69 països vulneren els drets de les 
persones LGTBI+. Espanya, durant aquests últims 30 
anys i gràcies a polítiques socialistes, ha avançat en 
lleis de reconeixement de drets i garanties d’aquest 
col·lectiu i de protecció de la diversitat, sent el 
vuitè país com a referent mundial. Així ho seguim 
fent des del socialisme, amb l’aprovació de la llei 
d’igualtat de tracte i no discriminació (Llei Zerolo), 
en fase de tramitació parlamentària, i la pròxima llei 
LGTBI i Trans. Són lleis necessàries per a combatre la 
discriminació, l’odi, les agressions i amenaces contra 
el col·lectiu LGTBI+, que en els últims anys han 
augmentat promogudes per la ultradreta, que ha 
creat també la por a l’hora de denunciar o demanar 
ajuda.
Enfront d’aquesta mena d’actituds i fets 
sancionables, el PSPV-PSOE vol establir la xifra de 
tolerància zero front agressions, amenaces i actituds 
discriminatòries, i treballar per a crear millors 
mecanismes de prevenció de la discriminació sexual. 
Cal crear protocols, unitats especialitzades de cossos 
i forces de seguretat que garantisquen l’estatut de 
víctima de les persones LGTBI+, i al mateix temps la 
persecució, sanció i condemna enfront de l’autoria 
de les agressions lgtbifóbiques. 
Per tot això, el PSPV-PSOE se suma a les reivindicacions 
de les associacions, entitats i persones LGTBI+ en 
el dia internacional contra la LGTBIfobia. Perquè 
la diversitat no fa mal, però la discriminació sí. 
Des de l’educació, la formació, la informació, la 
sensibilització, l’assistència a les persones LGTBI+, 
la persecució i sanció de la discriminació i l’odi, 
aconseguirem els necessaris espais de llibertat i de 
lliure desenvolupament de la personalitat, la màxima 
del PSPV-PSOE que representa el compromís amb 
una societat igualitària i de justícia social. 
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Per S.Fabregat
Divergències

En el darrer Plenari el PP va presentar 
una moció per dir que Vinaròs no vol 
la taxa turística. Tots els partits de la 
dreta i el PSOE van secundar-lo. Sols 
Compromís i TTSV- PODEM vàrem 
mostrar la nostra disconformitat en 

aquesta moció i exposarem que estàvem a favor de la 
seua implantació.

En el Consell, en Ximo Puig al capdavant, van regatejar 
la mesura per tal de no trencar el Botànic i  van esquivar 
l’envit per passar el testimoni als ajuntaments.  Seguint 
el símil futboler, a València, on els suports es mesuren 
d’una altra forma, van fer un hàbil regat i la van passar 
als ajuntaments per a que siguen ells, els ajuntaments, 
els que decidisquen en cada poble. Aquí podríem afegir 
segons les pressions o els suports del poble i la força 
que des de l’esquerra se’ls pogués fer. Són molt hàbils. 
Són molt astuts. I van fugir d’aquest tema tan roent. 

El PP, com sempre, fan sevir la cantarella que per a 
superar la crisi actual el millor és abaixar impostos. Que 
és la mateixa que emprenen sempre en aquest sentit. 
Igual que la dita diu que “res diu millor el vi, que darrere 
de ... SÍ” i lliga en tot. Els partits de la dreta la fan servir 
de forma recurrent el mateix. Per créixer, per superar, 
per estalviar, per... el millor (per a ells) sempre és abaixar 
o, fins i tot, llevar impostos. Podríem donar molts 
arguments en contra d’aquest postulat, però avui i en el 
cas que ens ocupa: la taxa turística, podem argumentar 
que aquesta no afecta directament a l’economia de 
la població que l’implanta, però els diners recaptats 
sí. Aquests tornen al municipi que els genera. Així els 
podríem emprar per a minvar els que s’inverteixen de 
forma directa per fomentar l’atractiu turístic o també es 
podria incrementar la dita partida per poder oferir més 
recursos, més programes, més espectacles, etc., i més 
qualitat d’aquests.

Però ells, els del menys impostos, no volen saber res de 
res. Diuen que serà un impediment i un obstacle per a 
que vinguen més turistes. 
Senyors, senyors, serenitat. No ens vingueu en 
romanços. La taxa turística es paga per pernoctacions, 
per nit i per persona. L’impost que es va aprovar va des 
dels 0,50 als 2 €, segons categoria de l’establiment on 
es contracta l’hostalatge. Representaria en el nivell més 
car per 7 dies, i per família tipus de 4 persones, 7 * 4 * 2 
= 48 €, si parlem d’un establiment de categoria superior. 
Voleu dir que un increment de 48 € és un obstacle per a 
deixar d’anar a una destinació turística escollida? 

El que no s’entén és com es pot donar suport a una 
moció d’aquest tipus on els del no a tot, augmenten 
la seua influència i no es fa pedagogia de la mesura, 
deixant una vegada més en evidència la política de 
rebutjar o devaluar tota classe d’impost. 

Faré per acabar un incís en l’assentiment que des del 
PSOE de Vinaròs es va fer a aquesta i que també s’han 
donat a altres mocions en les quals s’ha evidenciat 
divergències amb TTSV/PODEM, recordem que van 
votar en conjunt també per no aprovar canviar d’usos la 
plaça de bous i la de no fer públic els pàrquings. Tampoc 
estan molt a la via per fer públic el servei d’aigua 
potable. No van estar a favor de la de compra del JJ i 
no fan res per tornar-lo a obrir, i d’altres divergències 
que s’han anat manifestant en el decurs de la present 
legislatura. 
Recordem que nosaltres no vàrem deixar el govern 
municipal: ens van fer fora! Els molestem?
Per cert, l’assumpte dels pàrquings clama al cel!



21 de maig de 2022

24

PESCA

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Andrés Albiol Hidromedusa cònica

Aguas productivas de la calurosa primavera

Plan de ordenación plurianual del 
atún rojo con el reparto de cuota

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
a la que pertenece la Unión Europea desde 1997, hace unas fechas hizo 
público el reparto de las cuotas para sus países socios y concedió a España 
para el ejercicio de 2022 una cuota de 6.093,28 toneladas. Así, el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación por medio de su Secretaría General de Pesca 
realizó la distribución las cuotas a las embarcaciones, etc., españolas.

Para las flotas de Cantábrico con cebo vivo le corresponden el 19,3650%. 
Flota de cañas y líneas de mano del Estrecho el 6,0127%. Palangreros, etc. el 

12,3154%. Cerco Mediterráneo el 25,2347%. Almadrabas 24,2223%. Barcos 
cañeros de Canarias 7,9263%. Flotillas de artes menores del Mediterráneo 
2,8754%. Flota de pesqueros artesanales del Estrecho el 0,8978%. Asimismo 
se destina a cubrir supuestos que se sobrepasen las cuotas y para capturas 
realizadas por flotas no incluidas en el censo específico un 0,4%, así como un 
0,023% a la almadraba de túnidos menores del Mediterráneo. Para extracciones 
fortuitas de buques curricanes de la pesca de albacora en el Atlántico y 
palangre de superficie del Golfo de Vizcaya el 0,1696%. Y para retención de 
eventuales ejemplares muertos en la actividad recreativa el 0,5577%.

En castellà li criden medusa 
pandea. Espècie d’uns 4 cm d’alta 
i 1 d’ampla, que viu en oceans 
tropicals i mars temperats. Nada 
en la columna d’aigua a partir dels 
10 m de profunditat, prop de la 
superfície. El seu nom científic és 
Pandea conica, que en la mitologia 
és el nom de la filla d’Hèrcules 
amb la forma geométrica cònica. 
Pertany al subordre Filirera i a la 
família Pandelids. Estes meduses 
són animals planctònics, de 
consistència gelatinosa i 
transparent. Té el cos acampanat, 
amb 16/24 costelles longitudinals 
al seu voltant, que s’originen a 
cada bulb marginal, a més de 
penjar-li un tentacle d’1 cm de 
llarg en cada un dels bulbs. El seu 
àpex superior és cònic, rematat 
per un engrossiment opac. Al ser 

Se faenó normal en todas las modalidades. Las extracciones fueron 
aceptables. Y las cotizaciones dispares.
La pesca de arrastre, cuatro bous faenaron cinco días. Dos pescaron 
cuatro jornadas una hora más diaria para hacer fiesta el viernes. Y uno 
estaba averiado. Subastaron cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, 
pescadilla, gallo, salmonete, rape, caracol, galera, raya, pulpo roquero, 
canana y morrallas.
El cerco, el martes una traíña local desembarcó 100 cajas (8 kg/caja) de 
boquerón y 30 de sardina. El miércoles trajo 80 de boquerón y 20 de 
sardina. Y el jueves, dos (1 de Castellón) llevaron 100 de ‘oro azul’, 50 de 
sardina y 100 de jurel. El trasmallo, seis barquitas atrapan langostino. 
Una sepia. Una lenguado. Y otra langosta y cabracho. El palangrillo 
costero, un barco pilló pagel, dorada y pargo. Y el atún rojo, el lunes, 
tres barcas (1 de Santa Pola) pescaron artesanalmente con anzuelo seis 
atunes de 50 kg/ejemplar. El miércoles un barco subastó un pez de 50 
kg. 
El pasado periodo semanal, el barco ‘Nuevo José María’ en una sola 
jornada pescó la cuota de 526,1 kg que tienen otorgada cada uno de 
los 13 barcos de Vinaròs autorizados para todo el 2022. O sea, 36 kg 
menos cada barco que el año anterior. Al parecer Madrid ha incluido 
en el censo de artes menores a más barcos, pero no ha incrementado 
el dividendo (la cuota total destinada a esta distribución de la cuota a 
barcos) y si aumentado el divisor (el número total de embarcaciones), 
de manera que salen a menos kg por barco.

translúcid se li aprecien en l’interior de la 
campana gònades en parets, per a formar 
una xarxa de crestes de malla grossa 
amb clots i ocels. També li penja del seu 
centre inferior el manubri, amb l’embafe 
i el tub bucal curt que s’obri per la boca 
amb quatre llavis plegats. Corporalment 
és blanca blavosa quasi incolora, 
amb la cavitat gàstrica i els productes 
sexuals roig brillant en el seu interior. 
Té una línia groga taronja vorejant 
el paraigua. En la seua reproducció 
sexual, l’esperma masculí és emés lliure 
al corrent, per a absorbir-ho una altra 
femenina i fecundar els seus òvuls. De 
l’ou eclosiona una diminuta larva que 
es fixarà al substrat com un pòlip, i quan 
crega convenient que les condicions 
de temperatura, etc. són les idònies 
(1 o diversos anys) comença la seua 
fase asexual, per a clonar-se en moltes 
medusetes, que naden pelàgiques i 
menjen plàncton absorbint l’aigua i 
retenint les partícules, etc. alimentàries. 
Amb el seu aparell tentacular proveït 
de cèl·lules urticants pot immobilitzar, 
retindre i després digerir a xicotetes 
preses com a peixets, etc. Per a l’home, 
el dèbil verí dels filaments, no sol ser 
perillós, amén que et piquen en els ulls 
o altres parts sensibles, ja que a vegades 
et pots trobar submergit enmig d’un 
eixam, perquè es desplacen juntes per 
mitjà de brusques contraccions de la 
seua umbrela. Abunden a la primavera. 
Tapona les malles de les xarxes i s’apega 
a peixos febles deteriorant-los.

Pesqueras antiguas; El pulpo roquero con ‘barqueta’

El pescador cogía un trozo de madera 
de un palmo de longitud, cuatro dedos 
de ancho y uno de alto. Con cuchillo en 
mano lo trabajaba dándole una forma o 
silueta de barquita. En la parte inferior 
le clavaba plomo para que al sumergirse 
quede en horizontal asentada sobre el 
lecho marino. En la parte superior trasera 
(popa) se le arman varios anzuelos 
grandes. Justo encima en el centro se fija 
la carnada (pez, cangrejo, etc) Y delante 
(proa) le ata un cabo largo para lanzarla 

al mar (tiene que estar tranquilo sin oleaje) 
sobre la arena por el lado de rocas, que es 
donde suele resguardarse el cefalópodo, 
para ir arrastrando suavemente la barquita 
y despertar la atención del pulpo. Cuando 
el este ve el llamativo engaño pintado de 
blanco y con el cebo añadido (al pulpo 
se le estimulan rápido los sentidos de la 
vista y el olor), se abalanza sobre la presa 
para inmovilizarla con las ventosas de 
sus poderosos tentáculos. Entonces el 
pescador, bien lo ve según la claridad del 
agua o profundidad, y también siente el 
aguante que le transmite la cuerda a sus 
manos al retenerla el animal. Y es cuando 
el pescador templa fuerte del cabo con 
sus brazos para clavarle el afilado acero 
a su víctima. Luego solo resta cobrar 
enérgicamente de la cuerda y sacar del 
agua sobre tierra al vivo pulpo enroscado 
a la barquita.

Tripulantes estibando a bordo sobre cubierta toda la cuota anual de 
ejemplares de atún. Se capturaron artesanalmente con anzuelo en un día
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La regidora d’Esports, Begoña López, acompanyada pel 
tècnic del Consell Municipal d’Esports, Nacho Chaler, ha 
presentat la Marató de Vinaròs 2022, la prova reina del 
municipi. Cal destacar que cada any aconsegueix superar 
els més de 3.000 corredors, convertint-se en una de les 
curses més multitudinàries de la nostra comarca. 
Enguany una de les principals novetats serà el canvi de 
recorregut, amb una llargària de 9,5Km que transcorrerà 
per la costa, amb sortida i arribada des del passeig de 
Fora del Forat. La regidora López ha destacat que “serà 
un circuit renovat molt atractiu per als participants que al 
mateix temps que practiquen esport podran gaudir de les 
magnífiques vistes del litoral vinarossenc”. Segons insistia la 
Marató Popular és una prova oberta a totes les condicions 
físiques i totes les edats, amb l’objectiu de fomentar la 
pràctica de l’esport, dintre d’un estil de vida saludable. 
Per la seua banda, el tècnic Chaler detallava que les 
inscripcions ja es poden realitzar de forma telemàtica a 
través de la pàgina www.hj-crono.es. El preu és de 5€ i 
s’inclou la tradicional samarreta commemorativa de la 
Marató Popular, a més d’una botella de metàl·lica com a 
novetat. Segons insistia les inscripcions s’hauran de realitzar 
preferentment en línia fins al 24 de maig a les 23.59h, així 
mateix el dies 23 i 24, de 17.00 a 20.30h, es podran fer 
de forma presencial a l’ajuntament, només per aquelles 
persones que no la poden realitzar via telemàtica.
Pel que fa a la recollida de les samarretes es farà divendres 
27 de maig a l’ajuntament de 17.00 a 20.30h i dissabte 28 de 
maig de 10.00 a 13.30h. 
Chaler destacava que l’obsequi de la botella metàl·lica 
té l’objectiu de reduir l’ús de plàstics i demanava als 
participants que el dia de la cursa la porten plena. En aquest 
sentit, assenyalava que des del Consell Municipal d’Esports 
es facilitarà aigua als corredors perquè puguen omplir les 
botelles si en necessiten més.

Torna la Marató Popular
El diumenge 29 de maig és la data escollida per a tornar a gaudir de la prova popular 

més participativa del municipi amb novetats i nou recorregut
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Avinguda de Leopold Querol.................F,G-3
C/ de les Llevateres................................A-2,3
Avinguda de la Llibertat..........................D,E,F-3
C/ de Lluís Santapau..............................E-3
Avinguda de Madrid...............................C-3,4
C/ Major..................................................D-2
C/ del Mar..............................................B-2
C/ de la Mar Bàltica

...............................G-1,2
C/ de la Mar Càspia...............................G-1,2
C/ de la Mar Negra................................G-2
C/ de la Mare de Déu............................E-3
C/ de la Mare de Déu del Lledó............F-1
Avinguda de Maria Auxiliadora...............F-4

Extram
urs de Maria Auxiliadora..............F-5

Plaça de Maria Conesa.........................D-2,3
Avinguda de la Mediterrànea................F-1,2
C/ de Meseguer i Costa.........................D-4
C/ del Mestre J. Ram

írez.........................A-3
C/ de la Mola d’Ares..............................A-5
C/ del Molí..............................................F-2
C/ del Musicòleg Vicent Garcia Julbe...F-4
C/ del Musicòleg Carles Santos.............B-1
C/ Nou....................................................E-3
C/ de Pablo Iglesias...............................F,G-4
Avinguda de Pablo Ruiz Picasso.............B,C-3
Avinguda del País Valencià....................D-1,2
C/ de Pablo Béjar...................................A-1,2
C/ del Papa Wojtyla................................A,B-4,5
C/ del Pare Bover...................................E-3
Plaça del Pare Bover..............................E-2,3
Plaça Parroquial.....................................E-2
C/ de la partida de les Morteres............A-3,4
C/ de la partida de les Capçades.........A-4,5
C/ de la partida de les Llevateres..........A-2
C/ de Pau VI...........................................A-4
C/ del Penyagolosa................................A-3
C/ del Pilar..............................................D-3, C-4
C/ del Pintor Oliet...................................D-3
C/ del Pintor Puig Roda...........................D-4
Avinguda de Pius XII...............................B-3
C/ del Poeta Argem

í...............................E-3
C/ de Ponent..........................................B-1
C/ del Pont.............................................F-3
C/ del Port de Vinaròs.............................C-1
Plaça del Prim

er de Maig.......................C-1
C/ del Professor Agustí Com

es...............D-2
C/ de la Puríssim

a...................................D-2
C/ del Quixot..........................................A-2
C/ de Raim

on d’Alòs..............................B,C-2
C/ de la Ram

bla de Cervera
C/ de Ram

on Llull...................................C,D-2
C/ de Raquel Forner...............................B-2
C/ de la Reina........................................A-2,3
C/ del Rio Cuarto...................................D-3
C/ de la Rioja.........................................C-4
C/ del Rom

er..........................................E-2
C/ del Roser............................................E-2
C/ de Rossell..........................................A-3
Travessia de Safon.................................D-1
C/ de les Salines.....................................D-1
C/ de Sanchis i Vilaplana.......................F-4
Plaça de Sant Agustí..............................E-1
C/ de Sant Albert....................................B-2,3
C/ de Sant Andreu.................................B-3
Plaça de Sant Antoni..............................D- 1
C/ de Sant Blai.......................................B,C-3
C/ de Sant Caietà..................................E-2
C/ de Sant Cristòfol................................E-2
Plaça de Sant Esteve.............................D-3
C/ de Sant Ferran...................................C-3
C/ de Sant Francesc..............................B,C,D-2
C/ de Sant Gregori.................................E,F-2
C/ de Sant Ignasi....................................C-2
C/ de Sant Isidre.....................................D-2
C/ de Sant Jaum

e..................................E-2
C/ de Sant Joan.....................................D-2
C/ de Sant Joaquim

...............................C-2,3
C/ de Sant Josep...................................C-2
C/ de Sant Miquel..................................E-2
C/ de Sant Narcís...................................C-2
C/ de Sant Nicolau.................................D-1
C/ de Sant Pasqual................................E-1,2
Passeig de Sant Pere..............................E,F-1
C/ de Sant Rafel del Riu.........................E-3
C/ de Sant Ram

on.................................D-2
C/ de Sant Roc.......................................D-2
C/ de Sant Sebastià...............................F-2
Plaça de Sant Sebastià..........................E-1
Plaça de Sant Telm

................................E-1
C/ de Sant Tom

às...................................E-2
Plaça de Sant Valent..............................E-2
C/ de Sant Vicent...................................D-2
Travessia de Sant Vicent.........................D-2
C/ de Santa Anna..................................E-2
C/ de Santa Bàrbara..............................D-2
C/ de Santa Caterina.............................G-4
C/ de Santa Isabel.................................B-3
C/ de Santa Maria Rosa Molas...............C,D-4
C/ de Santa Magdalena........................C,D-1
C/ de Santa Marta.................................E-3
C/ de Santa Mònica

..............................E-2
C/ de Santa Rita.....................................E-1
C/ de Santa Teresa.................................C-2,3
C/ dels Sants Metges..............................E-2
Avinguda de Saragossa.........................C-5
C/ de la Serra d’Aitana...........................A-4
C/ de la Serra d’Irta................................A-4
C/ de la Serra del Montsià
C/ de la Tinença de Benifassà...............A-4
C/ del Socors..........................................D-2
Avinguda de Tarragona

.........................F,G-2
C/ de Terrassa........................................B-2,3
C/ de Tirant lo Blanc...............................F-1
C/ de Tom

às Mancisidor........................F-3
C/ del Traval...........................................C-2
Plaça dels Tres Reis.................................E-2
C/ de Vila-real........................................E-2

KM 4KM 5
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ESPORTS

Dissabte 14 de maig es va celebrar en la Piscina 
Servol de Vinaròs la sisena jornada de lliga de les 
Categories Benjamí i Aleví.
Van participar el CN Castalia Castelló , el CN 
Benicarlo i el CN Vinaròs.
Molta il.lusió entre els nostres nadadors més joves 

que van intentar millorar les seues marques.
Li van possar moltes ganes i van aconseguir bons 
resultats.
Hem de destacar que en les dos categories es 
van aconseguir més marques mínimes per al 
Campionat Autonòmic d' estiu.

Va ser la primera competició en public que hem 
tingut en la Piscina Servol després de la época 
covid, i es va notar un bon ambient en la grada.
Volem donar l' enhorabona a l' equip i els animem 
a seguir aixi !!!

Sisena Jornada de Lliga Benjami i Alevi

La setmana pasada es van disputar a Pòrtol (Mallorca) les Fases d’Ascens a 1ª Nacional, una competició on l’equip sènior masculí va tenir accés després de quedar 
subcampió de la comunitat.  Així, dijous a la tarde els jugadors van disputar el primer partit de grups contra Cierzo (Aragó) que van guanyar per 3-0. Divendres 
van perdre els altres dos partits de grups contra el CV Pollença i el AVA l’Ametlla, derrotes amb les quals es van quedar fora de la competició  i van tancar la 
temporada. 
Pel que fa a l’equip sènior femení, va disputar el passat dissabte l’anada dels encreuaments per pujar de categoria contra el CD Salesianos Elche. Amb un resultat 
de 0-3 en contra, les jugadores vinarossenques no van poder fer-se amb la victòria. 
Per la seva part, l’equip cadet masculí segueix en lliga i el cap de setmana passat es va enfrontar al CV Stella Maris en un partit que va acabar 3-2  a favor dels 
vinarossencs.

Club Volei Vinaròs

El passat diumenge es va 
celebrar a la localitat de 
Burriana la 6° prova d’escoles 
de ciclisme, contant en la 
participació de dos corredors 
locals que formen part de 
l’escola CNC Academy, Maria 
Casanova en categoria 
promeses 2, aconseguint la 
victòria en fèmines i acabant 
en 7ª posició de carrera y 
Toni Carrasco en categoria 
principiants 2 va finalitzar en 
segona posició en carrera i 3° 
en la prova de gimcana.

Escoles de Ciclisme
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ACTUALITATTAULER MUNICIPALE L  D I A R I E TVinaròs

Pau a
Ucraïna

Davant la situació de guerra a Ucraïna, que lluny de mitigar-se cada vegada és 
més cruenta, s’intensifiquen les necessitats tant al país de conflicte com les 
de les persones desplaçades.  
Per tant, novament sol·licitem la solidaritat dels ajuntaments per a recaptar 
material que posteriorment es distribuirà en els camps de refugiats/des i a 
persones que s’estan desplaçant a la nostra comunitat.

Donacions en espècies
A la Hogar del Jubilado, c/ del Pilar 140. Del 17 al 31 de maig,  
de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.

Material sanitari Primers auxilis: benes, cotó, iode, aigua oxigenada, pegats contra hemorràgies.
Ortopèdia: Silla de rodes, caminadors, crosses.

Material d’higiene Material d’un sol ús: tovalloletes humides, compreses femenines / compreses.
Kits d’higiene: maquinetes afaitar, pasta dents i raspalls, sabó...
Detergents i productes d’higiene personal.

Material de refugi Karemats (catifes d’espuma), carpes, matalassos, sacs de dormir, matalassets.
Tendes de campanya, escalfadors de carpa, escalfadors.
Piles, bateries, bancs d’energia, generadors, llanternes.

Aliments no peribles Menjar enllaunat, fruita seca, xocolate sense llet, barretes energètiques, galetes, café i te, 
potets infantils, llet en pols, aigua potable.

Altres materials Vaixella d’un sol ús (plats, culleres, ganivets, gots), telèfons mòbils, walkie-talkies, 
transmissors de ràdio, ràdios, portàtils i tauletes, contenidors per a líquids amb capacitat 
de 10 i 20 litres, motxilles resistents...

Col·labora

Telèfon d’informació
964 45 46 00

Vinaròs amb el poble d’Ucraïna

El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía de de fecha 
16 de Mayo de 2022, aprobó el expediente y los pliegos para la 
contratación A TRAVÉS DE AGENTE ARTÍSTICO DE UNAS ORQUESTAS 
PARA FIESTAS DE SANT JOAN I SANT PERE 2022. (Exp.Grals 22/22 
Gest. 3519/22).
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de 
Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, de lunes a Viernes de 9 a 14 
horas y en la página www.vinaros.es /Perfil Contractant
La fecha límite de presentación de la documentación 
electrónicamente: el  31 de mayo de 2022.
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público 
del Ayuntamiento de Vinaròs.

Anuncio Licitación Anuncio Licitación
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía de de fecha 13 de 
Mayo de 2022, aprobó el expediente y los pliegos para la contratación del 
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO 
PARA EL FESTIVAL VINARÒS ARTS ESCÈNIQUES Y OTRAS ACTUACIONES 
A EFECTUAR EN LA PLAZA DE TOROS DE VINARÒS. (Exp.Grals 36/21 Gest. 
10719/21).
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, nº 12, 2º piso, de lunes a Viernes de 9 a 14 horas y en la página 
www.vinaros.es /Perfil Contractant
La fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el  
31 de mayo de 2022.
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público del 
Ayuntamiento de Vinaròs.
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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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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

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z
A

R
T

Q
Q

R
F

M
Z

E
T

C
H

N
N

S
D

3W
Z

D
H

2 
| V

er
ifi

ca
ci

ó:
 h

ttp
s:

//v
in

ar
os

.s
ed

el
ec

tr
on

ic
a.

es
/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
àg

in
a 

1 
de

 1

F
er

na
nd

o 
F

ra
nc

is
co

 J
ua

n 
B

oi
x 

( 
1 

de
 1

 )
R

eg
id

or
D

at
a 

S
ig

na
tu

ra
 : 

28
/0

4/
20

22
H

A
S

H
: 6

a0
2c

09
6b

61
92

7b
19

25
5a

26
d9

d3
48

88
4

Anunci licitació
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
PUBLICITATESQUELES

La seva dona Carmen, la seva germana, els seus fills, néts i 
familiars, us preguem que el tingueu present en les vostres 

oracions i vos agraïm les mostres de condol rebudes.

Preguem a Déu per:

Juan Pla Salazar 
Que va morir a Vinaròs el dia 

9 de maig de 2022, a l’edat de 95 anys 

D.E.P.

Vinaròs, Maig de 2022
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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

21 maig VALLS Av. Fco. J.Balada 24
22 maig MATEU C/Sant Francesc 103
23 maig TORREGROSA Av.Llibertat 9
24 maig PITARCH C/Pilar 120

25 maig VINARÒS FARMÀCIA Av.País Valencià 15

26 maig FERRER Pl. Sant Antoni 34
27 maig ROCA    C/Sant Francesc 6

28 maig GUIMERÁ Plaça Església

* 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



29 de maig de 2021

2022

Jornades de cuina del  
Llagostí de Vinaròs

22 de maig - 12 de juny

Gastrofestival
21 de maig

A partir 11.30hPèrgola del passeig de Colom

Concurs nacional cuina  
aplicada al Llagostí de Vinaròs

30 de maig

A partir 17.00hMercat Municipal


