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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

Degustar el llagostí de Vinaròs sempre és una delícia. Però si es fa en el seu passeig marítim, amb un gran ambient, un dia 
assolellat i amb una bona varietat de propostes culinàries on triar, el plaer pot ser màxim. La ciutat va celebrar dissabte 
al migdia una gran festa dedicada al seu marisc per excel·lència. Una iniciativa renovada de l’abans denominada Festa 
del Llagostí que tenia lloc a l’agost i que ara, com a primera experiència, s’ha reconvertit en un Gastrofestival a finals de 
maig i en el millor escenari possible. És per això que la proposta de l’Ajuntament i de l’associació Vinaròs Gastronòmic 
es va convertir dissabte al migdia en una gran cita gastronòmica a l’aire lliure. Això sí, amb detalls a millorar. El dia era 
molt calorós i no hi havia ombra en cap punt i escasses taules a disposició dels assistents, molts dels quals van optar 
per menjar la seua tapa en un banc o dempeus simplement subjectant-la amb les seues mans de manera poc còmoda.
Encara amb aquests detalls a tindre en compte per a pròximes edicions, la cita va ser un èxit de públic. La pèrgola del 
passeig de Colom i el seu entorn va acollir aquesta primera edició del Gastrofestival amb una degustació de tapes, al 
preu de 5 euros, elaborades pels 12 restaurants participants. Centenars de persones van acudir per a provar alguna 
d’aquestes elaboracions preparades per a l’ocasió. Un format “mini” que els establiments oferixen en plat durant les 
jornades gastronòmiques dedicades al llagostí que van començar el passat diumenge i que conclouran el pròxim 12 
de juny. En la cita de dissabte, cada establiment va elaborar 250 racions. Escabetx de llagostins, tonyina roja sobre 
coqueta cruixent, caneló de carpaccio de llagostí amb nakaochi Balfegó, van ser algunes de les propostes que van 
poder acompanyar-se amb vins i cerveses de proximitat inclosos en la marca Castelló Ruta de Sabor, i amb música que 
va amenitzar l’esdeveniment.
A l’acte inaugural va acudir la diputada de Turisme, Virginia Martí, acompanyada de l’alcalde, Guillem Alsina i el primer 
tinent d’alcalde i edil d’Interés Turístic i Promoció de la Ciutat, Marc Albella, a més d’altres autoritats locals.

Comencen les jornades de cuina dedicades al llagostí
Després del Gastrofestival, al dia següent,  diumenge, van començar les Jornades de Cuina de Vinaròs que s’allargaran 
fins al 12 de juny amb la participació també de 12 restaurants i plats tan exquisits com per exemple tartar de llagostins 
de Vinaròs sobre cruixent de freses de bacallà i aire de llagostins. Els xefs de cada establiment ja tenen preparats amb 
preus que oscil·len entre els 35 i 42 euros, elaborats amb el millor producte de proximitat. Els comensals podran votar 
el plat que més els agrade i el restaurant guanyador s’emportarà un premi de 750 euros, que s’entregarà durant la 
celebració del Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs, que tindrà lloc al Mercat Municipal, el dilluns 
30 de maig.

Degustant el llagostí de Vinaròs 
davant la seua gran finestra al Mediterrani

Un Gastrofestival al passeig marítim obri les jornades 
dedicades al marisc per excel·lència de la localitat

X.Flores
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Valoració de la Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic

La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic ha fet un balanç positiu de la celebració 
del Gastrofestival que es va fer dissabte a la 
pèrgola del passeig de Colom. Els xefs locals, 
dels 12 establiments participants, van elaborar 
tapes úniques i innovadores amb el millor 
producte de proximitat i amb el llagostí com a 
principal protagonista, aconseguint sorprendre 
les centenars de persones que es van apropar per 
degustar les receptes.
Cal destacar que a la inauguració del Gastrofestival 
va assistir l’alcalde Guillem Alsina, amb el regidor 
Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc 
Albella, així també com la diputada provincial de 
Turisme, Virgínia Martí, que es va traslladar fins a 
Vinaròs per donar suport a aquesta nova iniciativa. 
Durant el matí del dissabte els comensals també 
van poder gaudir dels vins i cerveses artesanes 
de la marca Castelló Ruta de Sabor, en definitiva, 
tota una experiència gastronòmica a la vora de 
la mar que va resultar tot èxit. Segons les dades 
facilitades pel Departament de Turisme es van 
servir més de 1.500 tapes i alguns restaurants van 
exhaurir les existències, fet que demostra la bona 
acollida de la iniciativa. 

El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de 
la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha destacat 
que “el Gastrofestival és l’evolució de la tradicional 
Festa del Llagostí, adaptant-la als nous temps 
perquè resulte el més atractiva possible”. En aquest 
sentit, agraïa la tasca realitzada pel Departament 

de Turisme que ha treballat de forma intensa per 
donar un nou impuls a la promoció del llagostí i 
a la gastronomia local, amb l’objectiu que Vinaròs 
es posicione com a destí referent en aquest sector.
El regidor també feia extensius els seus agraïments 
a l’entitat Vinaròs Gastronòmic, destacant que 
sense la seua col·laboració no hagués estat 
possible celebrar el Gastrofestival ni tampoc les 
jornades de la cuina del llagostí.
D’altra banda, Albella anunciava que ja es 
treballa en la propera edició del Gastrofestival 
amb la possibilitat de fer-ho en horari de tarda 
o bé allargar l’experiència durant tota la jornada. 
Segons indicava “després de l’excel·lent acollida 
que hem aconseguit seguirem en aquesta bona 
línia per fer que el Gastrofestival es convertisca 
en una cita gastronòmica imprescindible al nostre 
territori”.
Al mes d’agost es celebrarà una revetlla d’estiu 
amb sopar a la fresca i orquestra perquè les reines, 
dames i cavallers de les Festes de Sant Joan i Sant 
Pere, amb tota la ciutadania en general, puguen 
gaudir d’una nit molt especial.

Jornades de la cuina del llagostí
Diumenge va començar les jornades 
gastronòmiques dedicades al llagostí amb la 
participació de 12 restaurants. Fins al proper 12 
de juny cada establiment oferirà menús complets, 
amb receptes innovadores fora de la carta 
habitual, per sorprendre els comensals. Mifulls 
de llagostí de Vinaròs, guacamole i formatge 

cremós, broqueta de llagostí de Vinaròs confitat 
amb aroma de llima i salsa dels caps o llagostí 
de Vinaròs vestit de calamaret amb chutney de 
tomata de penjar i crema de marisc són algunes 
de les receptes que es podran degustar durant les 
jornades. 
Cal destacar que durant les jornades els comensals 
podran votar el plat que més els agrade i el 
restaurant guanyador s’endurà un premi de 750€, 
que s’entregarà durant la celebració del Concurs 
Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs. 
Així mateix, els comensals, pel simple fet de 
participar en les votacions, entraran el sorteig 
d’experiències gastronòmiques.

Concurs Nacional de Cuina Aplicada 
al Llagostí de Vinaròs

El mes de maig finalitzarà amb una nova edició 
del certamen culinari més important de Vinaròs, el 
Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de 
Vinaròs. L’acte, obert al públic, es farà el dilluns 30 
de maig a partir de les 17:00h al Mercat Municipal, 
amb 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, que s’entregarà en el 
lliurament de guardons que es farà a l’auditori 
municipal.
Cal destacar que les persones que s’apropen a 
veure el concurs podran degustar els vins de 
Vilafamés amb estand especial que es muntarà al 
Pati del Mercat.

El Gastrofestival es converteix en un èxit de participació
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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’alcalde de Vinaròs Guillem Alsina, al costat de la ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i el secretari general d’Agenda 
Urbana i Habitatge, David Lucas, van signar divendres a València un protocol 
per al desenvolupament de l’Agenda Urbana en el nostre municipi. Cal destacar 
que a l’acte, en el qual també va ser present la consellera de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, van signar també el protocol els 
municipis valencians de l’Eliana, Alzira, Elda i Castelló de la Plana.
L’Ajuntament de Vinaròs va rebre el passat mes de desembre una ajuda 
de 150.000€ del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a 
l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana 
Espanyola. A través d’aquesta ajuda, concedida únicament a 121 entitats 
locals de tot el país, es reconeix l’esforç realitzat pel Consistori en els últims 
anys en relació a planificació estratègica.  
Amb aquesta sòlida base de reflexió estratègica, l’Ajuntament de Vinaròs 
va iniciar a principis de 2021 l’elaboració del Pla d’Acció Local de l’Agenda 
Urbana. Durant el procés, partint de l’Estratègia DUSI i la resta de documents 
estratègics, s’ha realitzat un diagnòstic de la situació del municipi en relació als 
10 eixos estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola, que trasllada a les ciutats 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Agenda Urbana de les 
Nacions Unides i l’Agenda Urbana Europea. 
Seguint amb els treballs realitzats i d’acord amb el projecte subvencionat, 
l’Ajuntament finalitzarà en 2022 el procés d’elaboració del Pla d’Acció de 
l’Agenda Urbana mitjançant la posada en marxa d’un pla de comunicació i 

sensibilització, un procés de participació ciutadana, la redacció del Pla 
d’Acció, el disseny del sistema de seguiment i avaluació i la creació d’un 
Observatori d’indicadors urbans.
El procés participatiu, que es desenvoluparà durant les pròximes 
setmanes, consistirà en el debat, co-disseny i millora per part de la 
ciutadania i els principals agents socials, econòmics i polítics de la ciutat 
del diagnòstic i la proposta de formulació estratègica elaborats i en la 
realització d’un projecte d’agendes urbanes escolars en centres educatius 
del municipi. A partir de les conclusions obtingudes es redactarà el Pla 
d’Acció que definirà el full de ruta sobre el qual treballar a 10 anys vista, 
alineant els principals projectes estratègics de Vinaròs amb les prioritats 
de finançament europeu del període de programació 2021-2027 i dels 
fons Next Generation EU, amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més 
sostenible social, econòmica i mediambientalment.

L’Ajuntament avança per al 
desenvolupament 

de l’Agenda Urbana
L’objectiu és fer de Vinaròs una ciutat més 

sostenible social, econòmica i mediambientalment

Moment de la firma del protocol a València

TRIAL MODE − Click here for more information
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L’Ajuntament instal·la càmeres de videovigilància 
als polígons industrials

“Durante el desarrollo de la campaña 
internacional “Clean up the Sea” 
(Limpiemos los mares), los voluntarios 
de APNAL-Ecologistas en Acción Vinaròs 
retiraron, el pasado domingo 22 de mayo, 
300 kg de todo tipo de residuos y basuras 
depositadas en la playa del río Senia 
(Vinaròs). Los residuos más abundantes 
fueron los plásticos y las latas de aluminio. 
La campaña “Limpiemos los Mares” se organiza 
desde 1995 bajo la coordinación de la ONG 
italiana Legambiente. Desarrolla acciones 
simbólicas de limpieza residuos en playas 
litorales y fondos marinos. Su principal objetivo 
es sensibilizar e implicar a la ciudadanía y 
administraciones en uno de los grandes retos a 
los que nos enfrentamos en este siglo, las basuras 
marinas. 
APNAL-Ecologistas en Acción desarrolló la 
actividad en el municipio de Vinaròs, en la 
playa del río Senia y en ella participaron siete 
voluntarios. Fueron muestreados 150 m. de la 
playa de cantos rodados (un área aprox. de unos 
1900 m2), recogiéndose 2000 litros (300 kg) de todo 
tipo de residuos, compuestos principalmente por 
plásticos, latas de bebidas, residuos agrícolas, 
metales, cuerdas, electrodomésticos, etc. 
Desde las 8,00 h a las 11,00 h, los voluntarios 
sacaron de la playa los siguientes residuos: 
*Playa de la desembocadura del río Senia 
(Vinaròs): 
2 bolsas de 100 l. de latas de bebidas 
2 bolsas de 100 l. de botellas de plástico 

1 bolsa de 100 l. de trozos de plástico duro 
1 bolsa de 25 l. de bolsas de plástico 
1 bolsa de 100 l. de residuos agrícolas 
1 bolsa de 10 l. de toallitas 
1 bolsa de 20l. de envases de insecticidas y 
fitosanitarios (40 unidades) 
1 bolsa de 10 l. de hilos de pesca 
1 bolsa de 10 l de trozos de poliespan 
1 bolsa de 4 litros de envoltorios (chicles, 
helados, etc.) 
1 bolsa de 3 litros de trozos de redes de pesca 
1 bolsa de 3 litros de trozos de gomaespuma 
1 bolsa de 3 l. de papel de aluminio 
100 tapones de plástico de botellas 
75 unidades de calzado (zapatos, chanclas, 
suelas, etc.) 
50 unidades de aerosoles 
30 unidades de trozos de metales 
30 metros de cabos de pesca 
25 unidades de latas de conserva 
20 garrafas de plástico 
20 unidades de vasos, platos y tenedores de 
plástico 
20 unidades de mascarillas 
15 unidades de maquinillas de afeitar 
10 tampones 5 unidades de bastoncillos de 
limpieza para los oídos 1 pila 
4 kg de alambres 3 preservativos 2 neumáticos 2 
anzuelos 1 electrodoméstico 
Los resultados son estremecedores y los 
residuos presentes en los mares y playas siguen 
siendo importantes, afectando gravemente a la 
biodiversidad, a las cadenas tróficas, a nuestra 
salud, al turismo, a los recursos económicos 

locales dedicados a la limpieza del litoral que 
cada vez deben incrementarse, etc. 
El mar Mediterráneo sigue siendo un auténtico 
vertedero y esta problemática sigue sin solución. 
Existen todo tipo de vertidos incontrolados 
en zonas terrestres y marinas debido la 
negligencia humana y a la permisividad de las 
administraciones. Los ríos y barrancos siguen 
siendo auténticos vertederos de todo tipo de 
residuos que son arrastrados y depositados en el 
mar tras las lluvias intensas. En las zonas marinas, 
embarcaciones de recreo, pesca, y actividades 
comerciales, también colaboran de forma 
importante con aportes de residuos. 
APNAL-Ecologistas en Acción lleva ya más de 10 
años sondeando zonas litorales y la problemática 
ha ido en aumento año tras año a pesar de que 
los ayuntamientos destinen grandes cantidades 
de dinero público para limpiar playas y maquillar 
esta seria problemática. 
De la playa de rio Senia limpiada, sólo se retiraron 
los residuos existentes en la capa superficial de 
las gravas, agravándose la problemática si se 
avaluara lo que queda enterrado debajo de las 
mismas. De todos los residuos encontrados, 
el 85% fueron plásticos en sus múltiples 
modalidades (botellas, garrafas, envases, 
bolsas, frascos, etc.) Llama también la 
atención la enorme cantidad de latas 
de refrescos encontradas y su estado de 
degradación. 
¡Damos las gracias a todos los voluntarios 
que han hecho posible la realización de esta 
campaña!

 Campaña Limpiemos los Mares 2022 (“Clean up the sea”) 

Recogidos 300 kg de residuos en la playa del río Senia

Apnal Ecologistes en Acció Los siete voluntarios recogieron 300 kilos de residuos en tan solo tres horas
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Vinaròs da luz verde al proyecto de la plaza 
de Les Catalinetes y la parada de bus

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 va sol·licitar el passat 
mes de febrer,  la subvenció a l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE) de l’anualitat 
2022 per un import de 200.000€, i s’ha resolt 
favorablement amb un import concedit de 
197.222€, per tal de dur a terme millores en l’àrea 
industrial de la carretera d’Ulldecona.
Aquest projecte té diversos objectius, com ara  la 
millora dels serveis i infraestructures urbanes, com 
el sanejament i la xarxa d’enllumenat amb el canvi 
a sistema LED.  El projecte contempla la millora 
dels embornals, i la implantació de sistemes de 
recollida de pluvials amb drenatge sostenible 
(SUDS). Respecte a la millora en l’enllumenat 

públic, es canviaran les bombetes a sistema LED, 
que permetrà reduir el consum elèctric com a 
mesura d’eficiència energètica.
També es millorarà la xarxa d’hidrants amb 
compliment de la normativa vigent contra 
incendis. D’altra banda, es millorarà el ferm en les 
zones més malmeses,  com en el camí vell de Rosell, 
es renovaran voreres en les zones més transitades 
i es millorarà la senyalització tant horitzontal com 
vertical. En aquest sentit, el projecte també inclou 
senyalització de vials i d’empreses del polígon per 
tal de millorar el seu accés.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, 
indica que es continua treballant any rere any 

en millorar els serveis i infraestructures dels 
polígons industrials, amb el clar objectiu de 
millorar l’eficiència energètica d’aquests. També 
és important la inclusió de sistemes de recollida 
d’aigua de pluja amb drenatge sostenible, donat 
que redueix la quantitat d’aigua en vials.
Per la seua banda, el primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Urbanisme, Marc Albella, ha indicat que 
aquesta subvenció permetrà oferir un polígon 
industrial més segur per als treballadors que 
cada dia es traslladen fins a les fàbriques. Així 
mateix, assenyalava que és important adequar els 
polígons i garantir unes prestacions de qualitat 
per facilitar l’arribada de noves empreses.

L’Ajuntament de Vinaròs rep una subvenció de l’IVACE 
de 197.222€ per a millores al polígon de la carretera d’Ulldecona
Les obres consistiran en l’adequació dels pluvials i de l’enllumenat públic, així com la renovació del 

paviment de la carretera i la millora dels senyals de trànsit

Actualment a l’IES Leopoldo Querol s’està efectuant la reparació de les cobertes per 
l’empresa Construcciones Rafael Zarzoso S.L. de Segorb per un import de 324.526,84 € 
amb IVA, amb una durada de quatre mesos.
La Conselleria d’Educació ha justificat la reparació total de les cobertes del centre per 
necessàries, urgents i importants per a restablir els requisits mínims de seguretat, habilitat i 
confort dels usuaris de l’edifici. Aquesta reparació total és imprescindible perquè qualsevol 
intervenció parcial no resoldria definitivament els problemes persistents de filtracions 
degudes a l’aigua de pluja. Tècnicament, no s’ha considerat viable aquesta opció, ja que 
les filtracions actualment afecten a quasi el cinquanta per cent dels espais interiors i el 
focus principal són les juntes estructurals i les baixants, i per això s’ha acudit a una empresa 
especialitzada per a la realització d’aquesta prestació.
El projecte de les obres va ser aprovat per la Direcció Territorial d’Educació l’11 de novembre 
de 2020, i l’adjudicació definitiva de l’objecte del contracte el 26 de novembre de 2021. Les 
obres al centre van començar el mes d’abril de 2022.

Reparació de les cobertes 
a  l’IES Leopoldo Querol

Les obres tenen una durada de 4 mesos

Vista de part del polígon de la carretera d’Ulldecona, que rebrà importants millores gràcies a la subvenció 

Los siete voluntarios recogieron 300 kilos de residuos en tan solo tres horas
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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. 

La Diputació actua 
contra els mosquits 
en diversos punts 

del terme municipal

La Diputació de Castelló ha realitzat el tractament 
contra els mosquits al terme municipal de 
Vinaròs en diversos punts del medi rural. Aquest 
tractament s’ha fet amb canons nebulitzadors 
d’alt rendiment, que permeten tractar grans 
àrees. 

Pel que fa a l’àmbit urbà, l’Ajuntament també ha 
intensificat les actuacions amb un tractament 
aplicat als embornals, lloc on sol acumular-se 
aigua.  
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El passat dijous 19 de maig de 2022 i dins dels actes organitzats pel 
departament d’Igualtat per al Dia de la Dona el 8M, ens va visitar a la 
nostra ciutat Mabel Lozano, guionista, productora i directora de cine 
social amb una àmplia trajectòria i reconeixement a nivell nacional i 
internacional pels seus treballs de denúncia i sensibilització contra 
les violències masclistes i contra la vulneració dels drets humans.
El documental “El Proxeneta” s’enquadra dins de les seues obres que 
lluiten contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, una temàtica 
que ha abordat en altres dels seus treballs com “Callar no es una 
opción”, “Chicas nuevas 24 Horas”, “Escúchame”, “Voces contra la trata 
de mujeres” o “Bibliografia del cadáver de una mujer” amb el qual va 
guanyar un Goya.
En aquest documental es va mostrar que moltes dones arriben a 
Espanya com “pura mercaderia”, molt vulnerables i fàcils de sotmetre 
a abusos psicològics i físics.
Mabel Lozano ens va parlar i vam tindre un fòrum després de la 
reposició on es va comentar i debatre la situació de les dones, les 
lleis, la impunitat de la prostitució i la alegalitat que la seua practica 
suposa. La veritat, tota una experiència per a tots els assistents 
i un xoc contra una realitat que quasi sempre és evitada per la 
seua incomoditat, però això ha de canviar i hem d’educar perquè 
aquesta situació que ens afecta i ens danya, a les dones i a la 
societat, desaparega. Aquesta activitat de sensibilització s’emmarca 
en el programa del 8M 2022, però des de l’Ajuntament de Vinaròs 
es realitzen des de fa anys campanyes contra el tràfic amb fins 
d’explotació sexual així com formació a professionals i altres mesures 
de prevenció i/o sensibilització.
Recordem que la violència que s’exerceix sobre la dona no és 
solament en l’àmbit de parella i exparella, perquè hi ha moltes altres 
formes de violència i s’ha d’acabar ja.

Mabel Lozano i el seu documental 'El proxeneta'

Mabel Lozano i Amalia Cabos, durant la presentació de ‘El Proxeneta’ al Vinalab

Amalia Cabos, regidora de Política Social i Joventut

A la imatge, els punts de la localitat on ha actuat la Diputació
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X.Flores
L'Ajuntament de Vinaròs bonificarà un 95% de l'impost de plusvàlues a les 
persones vídues i els seus descendents, en acceptar l'equip de govern una 
al·legació presentada pel PVI. La portaveu d'aquest partit, Maria Dolores 
Miralles, va mostrar ahir la seua satisfacció per aquesta mesura, recordant 
que el PVI ja va manifestar que hi havia municipis de la província que 
havien implantat aquesta bonificació de les plusvàlues en les herències 
entre conyugues que afecten l'habitatge habitual i també altres localitats 
de l'estat com Aranda del Duero o La Palma.  

“Creiem que estava dins de les possibilitats de l'Ajuntament ajudar les 
famílies a fer front a les seues obligacions tributàries i alleugerir en part 
les càrregues de les llars que tan impactats s'han vist per l'encariment 
del cost de la vida i els subministraments”, va assenyalar Miralles, que va 
considerar que aquesta bonificació podrà aplicar-se ja a partir del mes de 
juny, després d'aprovar-se en el ple ordinari d'aquest mes de maig.    

Una altra de les al·legacions presentades pel PVI que ha sigut acceptada 
per l'equip de govern és la referent als membres del Consell Local 
d'Inclusió, en el qual inicialment formava part l'edil no adscrit. El PVI va 
presentar una al·legació apel·lant al pacte antitransfuguismo i sol·licitant 
que aquest edil no formara part d'aquest Consell, la qual cosa ha sigut 
finalment acceptat.

Mosquits
De la seua banda, Marcela Barbé, ha exigit este matí a la seu del partit que 
l’equip de govern insistisca perquè la Diputació realitze el tractament aeri 
contra els mosquits al terme municipal de Vinaròs. “Estem patint una plaga 
i pel que sembla a Vinaròs ens hem quedat exclosos de la fumigació aèria, 
i és necessari que es faça”, va assenyalar. D’altra banda, també va lamentar 
que la platja del Clot estiga en aigua embassada “un focus de cria de 
mosquits al mig de la ciutat al que haurien de posar una solució”.

Vinaròs bonificarà les plusvàlues un 95% 
per a les persones vídues i els seus descendents

El PVI, satisfet per haver-se resol favorablement la seua al·legació

La Conselleria de  Política  Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat incrementarà les freqüències de bus a la línia 
de Vinaròs-Benicarló-Peníscola a partir del 20 de juny. Cal 
destacar que fins ara ha ampliat el número d’autobusos 
els dilluns, dimecres i dijous, i partir del 20 de juny, es 
posaran en marxa els reforços de l’estiu, que es podran 
incrementar en funció de la demanda. 
Recordem que el passat 15 de novembre la Generalitat 
va posar en marxa el nou servei de bus entre Vinaròs, 
Benicarló i Peníscola per atendre les necessitats de la 
ciutadania, amb la renovació de la flota de vehicles 
i l’increment de les freqüències com millores més 
destacades. Segons indica la mateixa Generalitat unes 
64.000 persones usen el servei de forma regular, mentre 
que a l’estiu augmenta fins a les més de 150.000, per tant 
es fa necessari ampliar les freqüències. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que la nova línia 
de bus Vinaròs-Benicarló-Peníscola ha suposat una 
important millora del transport a la comarca, amb una 
freqüència regular de 30 minuts, que a l’estiu passarà als 
15, gràcies al reforç de la Generalitat. En aquest sentit, 
comentava que aquesta millora s’afegeix a la instal·lació 
de pantalles a les parades per indicar als usuaris el temps 
d’espera. 
Alsina ha agraït l’esforç del Govern Autonòmic per 
garantir una presentació de qualitat per a les desenes de 
persones que cada dia utilitzen l’autobús, al mateix temps 
que suposa també fomentar la mobilitat sostenible.

La Generalitat reforçarà el servei de bus 
que uneix Vinaròs, Benicarló i Peníscola

L’objectiu és garantir un servei de qualitat durant els mesos de l’estiu, 
quan la població creix de forma exponencial amb l’arribada dels turistes

Les freqüències a la línia de Vinaròs-Benicarló-Peníscola s’incrementaran a partir del 20 de juny

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

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

,,
,

HOSPITALITAT

Vinaros presenta el calendari
del Codi etic del Turisme Valencia

maig

Més info sobre
el Codi Ètic:

inclusio
,

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

Un turisme responsable i sostenible és un turisme al qual tenen accés totes les 
persones, especialment els col·lectius més vulnerables.

X.Flores
Consternació a Vinaròs per la defunció sobtada de Constantin Nichita, nascut el 20 d’abril de 1971 
a Cavnic (Romania) però vinarossenc d’adopció, ciutat on portava establit feia molts anys, sent molt 
conegut i estimat. Nichita era competidor d’esports de força i resistència, arribant a ser  campió 
mundial i nacional en la modalitat de press de banca i el director i entrenador personal del Strong 
Gym situat al carrer del Remei. També va ser durant anys guàrdia de seguretat d’una coneguda 
discoteca de la localitat i  entrenador físic de l’equip de futbol Fortí femení.
Han sigut moltes les condolences mostrades per les xarxes socials de vinarossecs que coneixien 
a Nichita, del qual destacaven la seua qualitat humana i la seua simpatia, a més de la seua 
professionalitat. Entre elles, la de l’Ajuntament de Vinaròs i la Policia Local, que en el seu compte de 
Twitter va reflectir que “Treballant tota una vida com a seguretat en el difícil món de l’oci nocturn. 
Sempre al costat de la Policia Local de Vinaròs, sempre disposat a ajudar-nos. Per això i per la seua 
vàlua personal, molt volgut per tots nosaltres. Nikita, allà on estigues sempre et recordarem amb 
afecte”.

Vinaròs, afligit per la mort del veí 
Constantin Nichita

Els criteris de valoració eren les mesures, l’edat i la producció estimades i l’interès 
estètic, històric o cultural. I, en concret, les del Garrofer de Cabanils (CÀLIG) són:
- Perímetre tronc a 1,30 m del sòl: 7,77 m Diàmetre de copa: 13,80 m Altura: 
10,50 m
- Edat estimada: entre 500 i 1.000 anys Producció anual: 150 kg
- És un arbre molt singular i monumental per la seva grandària i majestuositat. 
El tronc és impressionant, per les seves mides i pel bon estat de conservació.
- Està situat a 1.500 m del casc urbà de Càlig i molt a prop del camí que va als 
Santuaris del Socors (Càlig) i al de la Font de la Salut (Traiguera), que és un 
Itinerari cicloturista que uneix Traiguera, Càlig i Sant Jordi.
El propietari del garrofer és Antonio López i la candidatura, a més del propietari, 
va ser presentada per la Mancomunitat Taula del Sénia, l’Ajuntament de Càlig 
i l’Associació Territori Sénia, com es ve fent des de fa anys en tot el tema de les 
Oliveres mil·lenàries del Territori Sénia.

Un garrofer de Càlig, “Millor Garrofer Monumental d’Espanya 2021” 

Dites de juny
Julián Zaragozá

Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca 

Al juny, cada gota com el puny 

Al juny el fred s’esmuny 

Al juny l’estiu no és lluny 

Bon temps pel juny, bon estiu segur 

De la pluja del juny, la terra en gruny 
Del juny enllà, el dia es comença a escurçar 

Dels vents de juny, o de sant Antoni, ni un 

El sol de juny estalvia la llum 

Entre juny i juliol esquila el gos 

Juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i de bon blat 

Juny brillant any abundant
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XV Concurs 
de dibuix ‘Créixer 

en la diversitat’

L’ermita torna a acollir aquest 
esdeveniment per als alumnes del 
CEE Baix Maestrat que organitza 

Cocemfe Maestrat en col·laboracio 
en l’Ajuntament i la Fundación 

Solidaridad Carrefour

Els alumnes del col·legi d’Educació 
Especial del Baix Maestrat van 
participar dilluns en l’ermita de 
la XV edició del concurs de dibuix 
“Créixer en la Diversitat”, organitzat 
per Cocemfe Maestrat i Patrocinat 
per la Fundació Solidaritat 
Carrefour i la col·laboració de 
l’Ajuntament. 
Després de gaudir d’un bon 
desdejuni saludable, els alumnes 
participants van començar a 
dibuixar l’entorn de l’ermita. Uns 
dibuixos que seran exposats el 
8 de juny en el centre comercial 
Carrefour perquè la ciutadania 
puga votar el que més li agrade i 
fer posteriorment el lliurament de 
premis a les millors obres.

11
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El acto fue presentado por el Presidente del Club, Sergi Viana, junto a su 
Vicepresidente, Luis Torres, comenzando con unas emotivas palabras 
dirigidas a ambas damas, saliente y entrante, y alusivas a los valores en el 
deporte como en la propia vida. 
Seguidamente, hubo un reconocimiento a la dama saliente, la señorita Anna 
Gil Berbel, por la buena representación del club durante su mandato, a lo 
que ésta respondió agradecida el haberlo podido representar. 
Posteriormente llego la hora de la presentación de la nueva dama del club 
para las próximas fiestas, la señorita Virginia Chesa Ferreres, quien recogió el 

testigo de su antecesora, agradeciendo primero al club la oportunidad que 
éste le ha brindado para representarlo durante las próximas fiestas y luego 
dió las gracias al público en general, a su familia, amigos y allegados por 
haberla acompañado en este acto tan deseado por ella, haciendo una bonita 
mención a su hermano asistente también entre el público. 
Y finalmente el club entregó a cada una de las damas un bonito ramo de 
flores. 
Después del acto protocolario, la nueva dama del club obsequió a los 
asistentes con un tentempié dándose por finalizado el acto.

El “Club Patinatge Artístic Vinaròs” presentó a su dama para las 
próximas fiestas de Sant Joan i Sant Pere, Virginia Chesa Ferreres

Presentació de Malena Gómez Ferrer, 
dama del Círculo Mercantil y Cultural

Fotos: Toni Orts
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Gentsana presenta la seua dama de Festes, 

Berta Orts Macip

Presentació de la dama del Club Triatló Vinaròs, Aura Pérez Miralles
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Els bombers vinarossencs Xavier Sanz Borràs i Daniel Sanz Cruz (pare i fill), tots 
dos adscrits al parc del Baix Maestrat, a Benicarló, de Bombers de la Diputació 
de Castelló, van tornar a casa aquest divendres passat a la nit, després d’haver 
estat des del 31 de març a Polònia, col·laborant amb els refugiats ucraïnesos 
que van abandonar el seu país per la invasió de les tropes russes.  Es van 
desplaçar el 31 de març des de l’aeroport del Prat a Barcelona fins a Varsòvia 
com a cooperants, en un projecte que Bombers Sense Fronteres desenvolupa 
a Polònia des del 17 de març per la guerra a Ucraïna. Javi i Dani formaven part 
del segon relleu i després d’aquesta experiència dissabte, sense pràcticament 
descans, ja s’han tornat a incorporar al parc benicarlando.
Xavier va relatar-nos des de Varsòvia el dia a dia d’aquestes denses jornades, 
a través de missatges, en veu pròpia i mitjançant imatges. El primer dia 
explicava que “vam sortir des de Vinaròs a les sis del matí i després d’arribar 
a l’aeroport polonès a les tres de la tarda i sense dinar ja vam anar a un 
dels pavellons dels molts que té Varsòvia on hi ha refugiats concentrats. 
La meitat està habilitat amb llits, tauletes i lavabos per als refugiats que 
ens arriben i així puguen passar la nit i els destinem després amb autobús 
o avió a diferents països, durant els propers dies partiran autobusos amb 
refugiats que aniran directament a diversos llocs d’Espanya i també hi 
ha previstos diversos vols fins al nostre país”. “A l’altra meitat del pavelló 
on som, cooperants de diversos països com Bèlgica, Alemanya, Estònia i 
Espanya, tramitem aquestes destinacions dels refugiats, prenent la seua 
filiació”. En posteriors jornades explicava que “Bombers sense Fronteres 
organitzem viatges amb autobús i avió de refugiats a diferents parts 
d’Espanya, al nostre estand prenem totes les dades de passaport, data 
d’arribada i de sortida, nombre de refugiats... assegurem així la seua estada 
temporal al pavelló i el transport posterior fins al nostre país”. Així, després 
dels tràmits realitzats per l’equip de bombers en què hi ha Xavier i Daniel 
partien autobusos grups d’ucraïnesos en direcció a Budapest, per des d’allà 
agafar un avió que els portava a Espanya.
També ens destacava que a més “movem gent i material a diferents indrets 
entre Varsòvia i la frontera amb Ucraïna, pot ser material sanitari com d’un 
altre tipus i també transports especials per a refugiats que tenen alguna 

minusvalidesa o han estat ferits a Ucraïna, busquem també traductors… ” 
Comptaven a la seua disposició amb tres furgonetes cedides per la delegació 
a Polònia del Banc de Santander.
VIATGE FINS A LA FRONTERA
Un dels dies més intensos va ser quan pare i fill es van desplaçar des de 
Varsòvia fins a la frontera amb Ucraïna per portar-hi variat equipament. El 
dia abans els van arribar des d’Úbeda tres furgonetes completament plenes 
“amb tota mena de material, sanitari, sacs de dormir, mantes, lliteres…per a 
bombers, dones, xiquets… i els d’Úbeda han recollit refugiats i han tornat a 
Espanya, nosaltres ens desplacem amb les nostres furgonetes i tot aquest 
material fins a un camp de refugiats de la frontera d’Ucraïna, a cinc hores de 
Varsòvia”.
 “Ahir va estar tot el dia nevant i avui igual, veure aquesta gent en aquestes 
condicions et parteix l’ànima” deia un altre dia. Una altra jornada explicava 
que “Avui he començat ja a les 4,30 de la matinada, he anat a portar una 
parella de metges d’Ucraïna fins a l’aeroport perquè agafés un avió cap a 
Madrid”.
Al pavelló de refugiats de Varsòvia, Xavi i Dani admiraven la fermesa del pare 
de Maria, la que els feia de traductora, perquè fent front al fred no li importava 
portar-se el seu piano per animar les esperes als refugiats ucraïnesos.
Dani fa 3 anys i mig que treballa com a bomber i aquesta és la seua primera 
gran intervenció de cooperació amb Bombers Sense Fronteres. El seu pare, 
però, ja té experiències anteriors, així la seua primera cooperació, va ser 
l’any 2000 a Nicaragua, on va tornar els anys 2001 i 2005, també va estar al 
terratrèmol d’Algèria el 2003. A més, va intervenir després del terratrèmol de 
Pisco, al Perú. En aquella ocasió va estar-hi coincidint amb un viatge de plaer 
amb la seua família, encara que va aprofitar per portar als afectats 250 kg de 
material divers.
Xavi Sanz s’ha caracteritzat sempre per no dubtar mai a acudir a llocs en 
situació “catastròfica” per ajudar tant com siga possible. Tampoc no ha tingut 
cap dubte en aquesta ocasió davant l’alarmant situació per la qual travessa 
Ucraïna i aquesta vegada a més acompanyat del seu propi fill, en aquesta 
primera experiència familiar conjunta sent ambdós bombers.

Dos bombers de Vinaròs, pare i fill, tornen de Polònia, 
després de 8 dies ajudant els refugiats ucraïnesos

E.Fonollosa
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Elena Mora e Islendy Sánchez representarán a la Peña Pan y Toros 

en las fiestas de Sant Joan y Sant Pere 2022

La semana pasada se celebró en el Tentadero la 
ceremonia de presentación de las Damas  de la 
Peña Pan y Toros del 2022.
Elena Mora e Islendy Sánchez serán las encargadas 
de representar a la entidad en todos los actos y 
eventos que se celebren durante las fiestas de 

Sant Joan y Sant Pere.
El acto contó con la presencia de las autoridades 
municipales y representantes del ayuntamiento 
de Vinaròs junto con las Damas y Caballers del 
2022.
Se celebró también la ceremonia de entrega 

de regalos entre las Damas del 2021 y 2022, y 
la entrega de los presentes de la entidad hacia 
las Damas del 2022. Tanto Islendy como Elena 
nos  dedicaron unas bonitas palabras, poniendo 
Islendy el punto de más emoción, dedicándole su 
participación como Dama a su abuelo Manolo.

La Peña Taurina Pan y Toros homenajeará a Morante de la 
Puebla en la corrida de toros que se celebrará el próximo 
sábado 4 de Junio en Vinaròs.
La Peña Pan y Toros hará entrega de una placa 
conmemorativa al diestro sevillano Morante de la Puebla, 
que hará el paseíllo en Vinaròs junto a Paco Ureña y el 
novillero castellonense Jorge Rivera, que se enfrentaran a 
4 toros de Nuñez Del Cuvillo y 2 utreros de Daniel Ramos, 
ganadería que pasta en Borriol.
Al finalizar el paseíllo los integrantes de la junta rendirán 
homenaje al maestro sevillano, que en la actualidad es 
la figura del toreo con mas relevancia y categoría, con 
esa placa reconocerán sus 25 años de alternativa, que se 
cumplen el próximo 27 de Junio, y a su brillante trayectoria.
Morante de la Puebla es el máximo exponente del toreo de 
arte, con clase y gusto y es un acontecimiento histórico su 
debut en nuestra marinera plaza, y por todo ello, la entidad 
taurina local celebrará tal homenaje.

Homenaje a Morante de la Puebla
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Dissabte passat 57 
persones vam visitar Reus 
i alguns dels seus tresors.
El matí va ser dedicat 
a visitar el magnífic 
modernisme del Pavelló 
dels Distingits al Pere Mata 
i de la  Casa Navàs. També 
vam realitzar un itinerari 
guiat pels carrers de la 
ciutat per descobrir tant 
el seu ample patrimoni 
de vestigis modernistes, 
com la seua vitalitat en 
l’àmbit cultural, comercial 
i lúdic.  Dins el recorregut 
vam tindre l’oportunitat 
d’escoltar un xicotet 
concert d’orgue a la 
Prioral de Sant Pere, per 
part d’un alumne de 
Mossén Garcia Julve (Joan 
Enric Peris). I no va faltar el 
típic vermut de Reus.
A la vesprada vam 
visitar el Parc Samà i per 
arredonir el dia una obra 
de teatre  al Bartrina.
Un dia intens per conéixer 
Reus a fons.
Tornen les excursions. 
#aprenentatgesenruta

Viatge a Reus
Associació d’Alumnes del 
Consell Municipal d’FPA

40 integrants de l’Associació de Directors de 
Col·legis d’Infantil i Primària del País Valencià 
(ADIP PV), acompanyats pel secretari autonòmic 
d’Educació i Formació Professional de la 
Conselleria d’Educació Miquel Soler han visitat 
Brussel·les convidats per la diputada   socialista 
Inmaculada Rodríguez Piñeiro, per tal de conèixer 

millor el Parlament Europeu. La parlamentaria té 
molt d’interès en donar a conèixer el treball que es 
fa al Parlament. Està disposada a visitar les escoles 
que ho demanen i explicar-ho de primera mà.
  De les comarques del nord van viatjar des 
de Vinaròs Merxe Garreta, directora del CEIP 
Manuel Foguet i Carmen Fontanet, directora 

del CEIP Sant Sebastià, a més de la directora del 
col·legi d’Alcossebre, Maria José Blasco i el del 
col·legi Torreblanca, Felipe Prada.  També els va 
acompanyar el subdirector general de Formació 
Professional Carlos Sánchez i la presidenta del 
Consell Escolar Valencià Rosa Cañada.

40 directors de col·legis valencians visiten Brussel·les 
per conèixer el Parlament

E.Fonollosa
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Comunions a la Santa Magdalena 
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Emili Fonollosa

 L’alumnat de segon del CEIP Assumpció, ara que en l’àrea de Socials 
estudien el poble i la ciutat, ha visitat l’Ajuntament de Vinaròs. Han 
sigut rebuts per l’alcalde Guillem Alsina, la regidora d’Educació Begoña 
López i el cap de la policia local Juanma Doménech. Han pogut fer 
a l’alcalde 15 preguntes, seleccionades d’entre totes les que havien 
pensat el dia abans. També han estat a les oficines de la policia local. 
Tot l’alumnat ha rebut obsequis a l’Ajuntament i a la policia local. E.F. 

Alumnat de l'Assumpció 
visita l'Ajuntament i 

dependències policials

Vinaròs ha sigut aquest diumenge fi i sortida d’etapa de la 2ª “Antorcha Eléctrica”, volta a Espanya en moto elèctrica. Lluís Pamies ha agafat la torxa en arribar 
a Vinaròs i l’ha dut fins Castelló, recorrent 84 km. amb la seua moto. E.F.

La 'Antorcha Eléctrica' passa per Vinaròs
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Tripulacions de barques arrastreres preparant les xarxes

Extraordinario concierto de la Orquesta de la Societat Musical 
“La Alianza” y de la soprano Clara Torres Mañá

En un bello y gran marco para la música, cual es 
la iglesia Arciprestal de “La Asunción”, el pasado 
sábado día 21, precisamente a las 21 horas, daba 
inicio un extraordinario concierto orquestal con 
un muy bien escogido programa por el maestro y 
director José Ramón Renovell Renovell.
Se inició el concierto con las palabras de la gentil 
presentadora, y en la actualidad presidenta de 
“La Alianza”, Ángela Caballer, a la cual siempre 
estaremos agradecidos por las presentaciones que 
realiza, el empeño que pone en informarnos con 
toda clase de detalles de cada una de las piezas que 
se van a interpretar. Saludaba a las autoridades, 
familiares, amigos y público en general que casi 
llenaba la Arciprestal. Nos comentaba que este 
sería un concierto especial, ya que presentaba 
a la soprano y a la vez profesora de la “Escola de 
música” de la entidad, la jovencísima Clara Torres 
Mañá. A pesar de su juventud como afirmo, tiene 
ya en su poder un interesante curriculum de entre 
el cual saco lo más importante: Comienza su 
trayectoria musical en la Escuela de Música Ciudad 
de Benicarló. Continúa sus estudios musicales 
en el Conservatorio Profesional de Música 
“Mestre Feliu” de Benicarló en la especialidad de 
Canto con la profesora Eugenia Burgoyne. Ha 
sido miembro del Coro de los Països Catalans y 
soprano del “Orfeó Universitari de Valencia”, junto 
al que ha participado como solista en los ciclos de 
“Conciertos del Palau de la Música de Valencia”. 

Actualmente, es maestra de música y directora de 
coros infantiles en la Escuela de Música La Alianza.
Fue exitoso el programa escogido por José Ramón 
Renovell, compuesto por música sacra-religiosa, 
barroca, romántica y clásica con afamados 
compositores. Nos regaló la audición de cuatro 
nuevas obras. También fue exitosa la actuación 
de la soprano en su presentación en Vinaròs y 
exitosa la actuación de la joven orquesta, con 
su concertino Ana Falcó, que fue la solista de la 
pieza: “Meditación” de la ópera “Thais” de Jules 
Massenet, pieza dificilísima que interpretó de 
forma sobresaliente.
Nos ofrecieron el siguiente

Programa
* Al santo sepulcro …… A. Vivaldi
Panis angelicus ……… Cesar Franck
Pie Jesus …… G. Fauré
* Meditación de la ópera “Thais”… Jules Massenet     
Ave Maria (Cavalleria rusticana)....Pietro Mascagni
* Aria de la suite en Re.  …… J.S. Bach
* Canon ……Johann Pachelbel
Ombra mai fu (ària d’obertura de l’òpera de 1738 
Serse)…… G. F. Handel
Lascia ch’io pianga (Área para soprano)…… Georg 
Friedrich Händel
 Director: José Ramón Renovell Renovell
* Piezas de nueva audición

Todos los que participaron en el concierto brillaron 
a una gran altura. Los músicos, pese a la envidiable 
juventud de la mayoría, el director, la concertino, y 
por último la gran actuación y presentación en un 
concierto en Vinaròs, de una de los 17 profesores/
as que tiene la “Escola de música” de “La Alianza”, la 
soprano Clara Torres Mañá. No me puedo olvidar 
también del acompañamiento de algunas piezas 
al piano a cargo de la pianista Christine Fressinier, 
la cual y si no me equivoco, es hija del que fuera 
gran músico, pianista y compositor vinarocense 
Juan Fressinier Roca.
Pasó una cosa normal y otra casi insólita. La normal 
en los conciertos de “La Alianza” es que al final, 
tras la larga senda de aplausos, salga el director 
y nos regale un bis. La casi insólita, fue que en el 
bis que fue de la última pieza que interpretaron; 
Lascia ch’io pianga (Área para soprano) de Georg 
Friedrich Händel, la soprano Clara Torres Mañá, al 
menos para mí, superó su actuación anterior. Esta 
interpretación fue excelente.
Dicho todo lo anterior, solo me cabe felicitar a 
TODOS los que intervinieron en el concierto. Fue 
un gran concierto. Fue excelente.
Los comentarios a la salida eran por una parte: que 
se tendrían que realizar de forma mensual, más o 
menos, esta clase de conciertos musicales. Y por 
otra, la correcta duración del concierto con una 
hora exacta. Esto es lo que dijeron. ¡Que alguien 
tome buena nota!

Salvador Quinzá Macip

Presentó Ángela Caballer Soprano Clara Torres Mañá Concertino Ana Falcó Pianista Christine Fressinier

Momento de la actuación
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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.   

El passat mes de març, dins de la programació del curs 2021/2022 a la Tertúlia Literària “Àgora”, vam llegir 
RES NO ES POT AMAGAR de Conxa Solans.
Nascuda a Vinaròs, és llicenciada en Geografia i Història Moderna per la UB. Ha dedicat la major part de la 
seva carrera a la recerca, publicant articles a revistes especialitzades i diversos llibres d’història.
L’Any 2019 publica la seua primera novel·la Aquella Norton, i continua la seva tasca com a escriptora de 
novel·la fins a dia d’avui, en són cinc, les obres publicades. 
Res no es pot amagar és la seva segona obra, amb la qual rep el Premi Delta 2019/2020. L’Àngela apareix 
en la novel·la des que és una adolescent fins al final de la seva vida. Es relaten episodis anteriors a la Guerra 
Civil, on la protagonista s’enamora d’un xicot, però per obediència familiar, ha d’optar per un matrimoni 
pactat entre pares amb un home pràcticament desconegut, ex seminarista i força més gran que ella.
Amb aquest relat l’escriptora vol fer denúncia d’una època de guerra i postguerra on l’Àngela ens va 
mostrant la biografia de tantes dones com ella, del patiment i el sofriment de la vida de les dones des 
de la perspectiva tradicional, patriarcal i masclista que impregnava la societat del moment. Una moral 
imposada per l’Església i les lleis retrògrades de la dictadura franquista.
Les novel·les de Conxa Solans sempre tenen com a protagonista una dona i una ubicació, Vinaròs. Ella 
afirma que forma part de la seua inspiració.
La seua última publicació, El llarg camí del Sol, fou finalista al premi Josep Pla del 2021.
La lectura – col·loqui de l’obra es va fer a la Biblioteca Municipal de Vinaròs, on vam tenir el privilegi de 
comptar amb la presència de l’autora, que ens va ver una presentació magistral de l’obra. Fou molt ben 
acollida per tots els tertulians i vam passar una bona estona literària.
Gràcies Conxa per la teua amabilitat al compartir aquesta tarda amb nosaltres.

Ressenya literària 
Tertúlia Literària Àgora

“RES NO ES POT 
AMAGAR”

Propera cita
Rosa Roca (Tertúlia Literària Àgora)

de Conxa Solans

 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL 
CONVOCATÒRIA 

 
LLOC: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal 
DIA: 17 de juny del 2022. 
HORA. 18’00 hores en primera i 18’30 en segona convocatòria 
 
 
ORDE DEL DIA 
 

1. PROPOSTA DE TAULA I CONSTITUCIÓ DE LA MATEIXA. 
 

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANTERIOR 
 

3. INFORME DEL TRESORER: 
 

4. INFORME D'ACTIVITATS. 
  

5. INFORME DEL PRESIDENT 
    

  
6. TORN OBERT DE PARAULA 

 
           
   EL SECRETARI 
 
 
                                                 Fdo. Helena Román 
 
Vinaros  17 de maig    del 2022. 
 
Tots els associats que així ho desitgen, tenen a la seua disposició en el tauler d’anuncis de la seu 
social còpia dels comptes anuals que seran sotmesos a aprovació en l’Assemblea. Per a  
l’assistència a l’acte i exercici de dret al vot cal que esteu al corrent de pagament de les quotes 
de l’associació 
Es prega l’assistència a la mateixa 
 

 
 

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
“AMICS DE VINARÒS”                                                                         St.Ramón,13  

Apartat de Correus 262 
12500 VINARÒS-Castelló 

e-mail: amicsdevinaros@hotmail.com 
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Propera cita

A la Fundació Caixa Vinaròs va haver-hi un acte de gran nivell cultural aquest 
divendres 20 de maig: “Conversa i dansa” amb el reconegut ballarí Cesc 
Gelabert, que va col·laborar en l’acte del quart Centenari de l’arribada de la 
relíquia de Sant Sebastià l’any 2010. Cesc va ballar dues peces, una la famosa 
“Bujaraloz” de Carles Santos i després va mantenir una xerrada amb Alfredo 
Llopico. E.F.

'Conversa i dansa' 
amb Cesc Gelabert 

a la Fundació Caixa Vinaròs

El  Grup  de debat i  recerca, Tràngol, va convidar 
l’associació APNAL-Ecologistes en Acció per parlar 
d’un dels seus últims treballs: l’elaboració d’un 
mapa que registra els punts d’abocaments de tota 
mena de deixalles al terme de Vinaròs.
Aquesta invitació es va concretar el passat 29 
d’abril, en la Sala-Auditori Carles Santos de l’edifici 
de la Casa Membrillera on va tenir lloc la xerrada 
informativa “Abocaments il·legals: una veritat 
incòmoda”.

El presentador de l’acte, Jordi Carapuig, va fer una 
encertada introducció recordant com es tractaven 
en altres temps no tan llunyans el pocs residus 
que es generaven i que avui en dia no sabem com 
controlar ni REDUIR; com la paraula RECICLAR 
encara no tenia sentit, ja que bàsicament el que 
fèiem amb els escassos envasos que gestionàvem 
era retornar-los per REUTILITZAR-los. Ens va 
quedar clar que en aquest cas podríem dir que 
qualsevol temps passat va ser millor.
APNAL va donar a conéixer la situació actual 
del tractament de residus a la nostra localitat. 

Va explicar com l’experiència de recollida en 
les platges ens va fer reflexionar sobre com es 
produeix la quantitat i varietat de materials 
que    apareixen a les nostres costes. Es en el 
moment d’intentar buscar la procedència de 
la brossa que apareix en les nostres platges i al 
posar en un mapa tot els punts d’abandonament 
d’escombreries que anàvem localitzant, quan ens 
vàrem adonar que aquests es dipositen a la vora 
dels barrancs i dels rius on, a més, hi ha fàcil accés 
per camí o carretera.

La varietat de material és molt diversa, però 
expressa una problemàtica evident sobre el 
tractament de residus que trobem escampats per 
tot el terme. Destaca el provinent d’obres (farda, 
cables elèctrics, tubs de  fontaneria...) o les restes 
de jardineria, que per menys evidents no deixen 
de ser considerables. També ens preguntem 
per què la gent abandona la roba per terra, a la 
vora del nostre rius i dels nostres barrancs, en 
lloc d’usar els contenidors que ONG posen al 
nostre abast. A més, lamentem les acumulacions 

de plàstics que provenen de regadius i de 
l’agricultura en general. Però el més increïble 
és com tenint en la nostra localitat un servei de 
recollida de voluminosos gratuït port a porta, la 
gent carrega en els seus vehicles televisors, sofàs i 
neveres, entre altres electrodomèstics i mobiliari, i 
els llença per tot arreu. Totes aquestes actuacions 
són incomprensibles i no sols incíviques sinó 
també perilloses per a la nostra salut.

L’ajuntament del nostre poble decideix 
prendre mesures i entre altres ha establert 
un servei especial de recollida d’un material 
extremadament contaminant com és la uralita, 
i a més, està col·locant cartells advertint de les 
sancions. Però si la ciutadania no col·labora, totes 
aquestes mesures són insuficients.
Les conclusions a les qual arribem no ens animen 
massa, encara que per aquest motiu és més 
necessari evidenciar aquests fets, i informar 
que l’actuació de cadascú de nosaltres compta. 
No podem ignorar el que està passant al nostre 
entorn més immediat.

Abocaments incontrolats: una veritat incòmoda

Apnal EA

Membres d’Apnal EA i Tràngol 
amb el  presentador de l'acte, Jordi Carapuig
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Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Empieza el año 
del cambio

Finalizado el problema 
del vertedero

Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs
Per Fernando Juan,  regidor RRHH, Cultura i Salut

Vinaròs bonifi carà la 
plusvàlua per les persones 

vídues en un 95%

Dentro de 365 días, el 
domingo 28 de mayo de 
2023, los vinarocenses 
acudiremos a las urnas 

para elegir un nuevo equipo de gobierno municipal 
y pasar página a los ocho años más improductivos 
de la democracia.

En el Partido Popular estamos preparados para 
tomar las riendas de Vinaròs y gestionar de forma 
efi caz el futuro de nuestra ciudad. Con Juan Amat, 
liderando un equipo de personas comprometidas 
y preparadas para superar los muchos retos que 
tenemos por delante, el Ayuntamiento de Vinaròs 
dará certezas y no promesas, ofrecerá realidades y 
no incertidumbre.

El PSPV-PSOE, Totes i tots som Vinaròs y Compromís 
han desperdiciado los mayores presupuestos de la 
historia, se han centrado en sus disputas internas, 
en ocultar sus trapos sucios y se han olvidado de 
los vinarocenses. Su única preocupación en estos 
siete años ha sido aparecer cada semana en el 
mayor número de fotos en la prensa local.

En los próximos doce meses todas las personas 
que formamos parte del Partido Popular de Vinaròs 
vamos a explicar nuestro proyecto al conjunto 
de los vinarocenses. Con la ilusión de quien tiene 
algo grande que ofrecer y el convencimiento 
para llevarlo a cabo. Con la fuerza que solo tienen 
aquellos que están convencidos de lo que hacen.

Porque todos los que estamos en el Partido 
Popular de Vinaròs lo estamos porque tenemos 
unos principios y unas ideas para mejorar nuestra 
ciudad. Eso es lo único que nos mueve y por eso 
abrimos nuestras manos a todos aquellos que 
quieran sumarse a nuestro proyecto.

Comienza hoy un año apasionante, donde seguro 
que aparecerán obstáculos, pero que no impedirán 
que la pasión y la ilusión de muchos continue 
abriéndose paso hasta lograr que en la Alcaldía de 
Vinaròs se siente una persona con las ideas claras 
como es Juan Amat.

El comercio, el turismo, la pesca y la agricultura, el 
deporte, la cultura, el medio ambiente, la sanidad y 
la educación, las políticas de juventud y la política 
fi scal, entre muchas otras, son áreas que necesitan 
de un nuevo impulso en Vinaròs. 

Los vinarocenses con su voto dejarán atrás 
ocho años de muchas promesas y muy pocas 
realidades; dirán adiós a las políticas que están 
permanentemente mirando hacia atrás y se olvidan 
de mirar hacia adelante. Con el Partido Popular hay 
futuro y hay oportunidades para todos. Porque 
gobernamos para todos, lo haremos pensando en 
todos.

En el plenari del mes 
de març es va passar a 
l’aprovació l’ordenança 
fi scal  reguladora de 

l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de l’impost sobre l’increment de valor de  terrenys 
de naturalesa urbana. 
       
El PVI no varem donar suport a aquesta 
modifi cació i votàrem en contra perquè  nosaltres 
pensàvem que la modifi cacio de la ordenança de 
les plusvàlues era poc ambiciosa  perquè només 
contemplava una bonifi cació del 5% de la quota 
íntegra. 
       
Aleshores, quan  en data 26 de març de 2022 al 
BOP nº 37 es va publicar l’anunci provisional de la 
modifi cació de l’ordenança  sobre l’impost de les 
plusvàlues, dins del termini d’exposició pública,  
el PVI  varem presentar dues al.legacions. 

Demanàvem una bonifi cació del 95% de les 
plusvàlues  en les herències entre cònjugues i/ o 
els descendents quan afecta a la vivenda habitual 
i si afecta a una segona casa una bonifi cació del 
50%. 
      
En l’exposició de motius vam argumentar que 
una volta revisat el document, crèiem que 
la quota íntegra és podía ampliar molt més, 
perquè en la liquidació del pressupost havia un 
remanent de més de 1.800.000€, quelcom era 
pefectament assumible per l’Ajuntament una 
més àmplia bonifi cació. També erem coneixedors 
que municipis de la  nostra provincia i de l’estat 
espanyol bonifi caven la plusvàlua per les persones 
vídues un 95%. 
    
Som sabedors que les plusvàlues suposen més 
ingressos per les arques muicipals , però cal pagar-
ho si s’acredita que ha hagut un enriquiment  del 
benefi ciari. Vivim temps difícils on estem pagant 
el triple per l’electricitat i quasi quatre vegades 
més pel gas, per això necessitem els ciutatadans 
ajuts i incentius.
      
Estem satisfets de la bona feina feta perquè s’han 
acceptat parcialment les nostres al.legacions, 
aleshores Vinaròs bonifi carà la plusvàlua per les 
persones vídues un 95% si afecten a la vivenda 
habitual . Aquesta mesura que serà ratifi cada en el 
plenari del mes de maig, suposarà pràcticament 
no pagar plusvàlues per les persones que 
enviuden.
    
Des del PVI , pensem que aquesta mesura ajudarà  
a les  families a fer front a les seues obligacions  
tributàries i allegeurar en part les càrregues de les 
llars, que tant s’ha vist impactades per l’encariment 
dels cost de la vida i dels submistraments.  Vivim 
temps complicats, on la infl ació està prop dels dos 
dígits, molts ciutadans tenen moltes difi cultats 
per arribar a fi nal de mes i fer front  al pagament 
de productes de primera necessitat (carro de la 
compra), per això aplicar una reducció máxima 
d’aquest impost. 
És una molt bona notícia per als vinarossencs. 

En agosto del pasado año, 
los socialistas publicamos un 
artículo en el Diariet con el título 
“Sellado del vertedero”, en el 
que anunciamos el inicio de su 

sellado, por parte de la Generalitat Valenciana. En 
dicho artículo hacíamos referencia a la problemática 
del vertedero iniciada en el año 2008, que se declaró 
posteriormente ilegal y se clausuró, generando 
verdaderos trastornos a los sucesivos equipos de 
gobierno, por el riesgo de contaminación ambiental 
y de aguas.

Muchos han sido los artículos, escritos, críticas y 
vaivenes acerca del consabido vertedero.
Bien. Ahora, fi nales de mayo de 2022, podemos 
hablar de, de nuevo, una obra necesaria y pendiente 
largo tiempo, FINALIZADA. El antiguo vertedero 
de Vinaròs está SELLADO. Y toda la tramitación, 
licitación y ejecución se ha realizado durante esta 
legislatura, la actual legislatura, con el actual equipo 
de gobierno y con el esfuerzo de la Generalitat del 
president Puig. Esto es una EVIDENCIA. 

El equipo inoperante, incompetente, in-loquesea, ha 
iniciado y fi nalizado, de nuevo, una obra pendiente 
durante largo tiempo, que se suma al colegio Jaume 
I. Y esto es lo que queda, muchos dirigentes de 
diferentes partidos clamando al cielo y criticando, 
pero los únicos que mueven hilos y ejecutan, somos 
los actuales miembros del equipo de gobierno.

Somos conscientes de que existe una larga, larga, 
lista de infraestructuras muy necesarias en nuestra 
ciudad, pendientes durante muchos años. De esa 
lista ya hemos tachado dos, y ahora vamos a por 
el segundo centro de salud y la ampliación del 
IES Vilaplana. Paso a paso, conscientes de que la 
gestión es lenta y no carente de problemas durante 
el proceso, pero sin desfallecer. Para otros, estamos 
seguros de que existen otras prioridades, y no les 
importa echar palos en las ruedas de aquello que 
no les place, pero los socialistas somos conscientes 
de nuestras prioridades, y de que gobernamos 
para TODOS los ciudadanos, no solo para cubrir 
las necesidades de unos pocos, o determinados 
sectores. 

Esto es lo que nos anima a continuar con nuestra 
hoja de ruta, que los arboles no nos impidan ver 
el bosque. Y aquí podríamos, simplemente, añadir: 
“Ladran, luego cabalgamos”, frase sacada de un 
poema de Goethe, pero que los nacionalpopulistas 
se la atribuye al Quijote. Y es que la manipulación 
solo sirve en los ignorantes.
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Vamos a contar verdades

Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs

Informe de l’hospital 
de Vinaròs

Des de fa temps anem patint falta de 
personal a l’Hospital de Vinaròs, Metges, 
Infermeres, Metges especialistes, Tècnics 
especialistes. Aquesta situació ha afectat els 
professionals i les professionals sanitaris/as 
que treballen en aquest Hospital, que han 

hagut de suplir i supleixen sobrecarregats, sobrecarregades de 
treball la falta de COBRIMENT en les baixes, no se supleixen les 
baixes i això unit al fet que existeix un problema seriós de falta 
de Mèdics que vulguen venir a treballar a aquest hospital, falta 
personal d’Infermeria per ràtio de pacients. 
Aquesta situació porta produint-se des de fa massa temps, amb 
tot el que implica de sobrecàrrega per al personal sanitari, i 
d’interminables llistes d’espera, per a proves, visites, seguiment 
i control de les patologies de la ciutadania, de les dones, homes, 
nens i nenes, ancians, ancianes i de tota la població que pertany 
a aquesta àrea de salut. 
La situació ja era greu, però s’ha agreujat molt més amb no 
renovació dels contractes COVID amb els que s’anava passant 
i cobrint necessitats, amb la supressió de més de 50 llocs de 
treball l’Hospital està en uns límits del tot insuportables. 
Accentuat per la manca de metges que per causes diverses 
marxen de Vinaròs per anar a altres destinacions més atractives 
i menys estressants.
PSIQUIATRIA.- En aquest moment falten Psiquiatres, entre 
baixes, que no s’han cobert, més dimissions, no s’està donant 
l’assistència que la població que pateix problemes de salut 
mental requereix i necessita de manera urgent. La salut mental 
és una patologia que efecte a molta gent i la majoria de les 
vegades necessita una atenció urgent, no pot esperar en 
eternes llistes per a ser atesos, o ateses. De la ràpida assistència 
o no depén moltes vegades la vida. La Sanitat pública hi ha de 
reforçar l’atenció a la salut mental, cal crear places i augmentar 
als professionals  ,perquè els afectats per alguna qüestió de 
salut mental siguen atesos i ateses en la sanitat pública i que 
no es troben obligats a acudir a la sanitat privada encara que 
no puguen afrontar-lo econòmicament. En l’Hospital de 
Vinaròs deurien haver 7 Psiquiatres, en aquest moment sols n’hi 
han DOS.
En UCI estan 5 Metges Intensivistes actius, treballant, però també 
hi ha baixés que no s’han cobert, per tant, estan sobrecarregats 
per a fer guàrdies, en un lloc tan important com és la unitat de 
Cures Intensius. 
RADIOLOGIA.- de VUIT (8) que hi havia fa tres mesos sols n’hi 
ha 6. Tampoc poden atendre les guàrdies. Hi ha dos radiòlegs de 
baixa per paternitat que tampoc s’han cobert. 
UROLOGIA.- de CINC (5) sols en queda 1 més dos que estant de 
baixa. Les intervencions d’Urologia s’estan derivant a l’Hospital 
General de Castelló. Les ressonàncies cal enviar els resultats a 
València. Abans sols les de la tarda es remetien, ara totes van a 
la capital. 
Cert que no hi ha metges en la borsa. I amb el dèfi cit de metges 
que patim és molt difícil cobrir, i menys perquè els facen vindre 
a lloc perifèrics com és el cas de Vinaròs. 
El servei d’URGÈNCIES que en el període d’estiu està molt 
saturat. Ara com ara ja hi ha molts dies de 5 o 7 hores de retard en 
atendre als pacients. Hi ha molta demanda, pocs metges. Hem 
de conscienciar-nos tots i totes de no acudir a les urgències de 
l’Hospital amb qüestions que podrien ser resoltes en el Centre 
de salut, d’aquesta manera deixaríem tots i totes de col·lapsar les 
urgències. Hem d’utilitzar els recursos sanitaris amb coherència i 
amb consciència. La població de Vinaròs es multiplica en plena 
època estiuenca, i les demandes en conseqüència també es 
multipliquen col·lapsant aquest servei el que fa que les hores 
d’espera augmenten. 
Per arrodonir la informació direm que l’UCI de Castelló també 
està saturada i remeten malalts allí on poden perquè tampoc els 
poden atendre. 
DENUNCIEM aquesta situació que afecta de manera molt greu 
l’atenció i el control a la NOSTRA SALUT, a la salut d’usuàries i 
usuaris de la sanitat en la nostra comarca, una situació que no 
pot continuar així de cap de les maneres.
CAL TROBAR UNA SOLUCIÓ DE MANERA IMMEDIATA. 
Per una altra part, amb aquesta nota també volem AGRAIR 
enormement el treball de tots i els professionals que treballen 
en aquest Hospital, sobrecarregats i col·lapsats i per damunt de 
tot fan el seu treball el millor possible .

Siento vergüenza ajena de algunos politicos, aquellos que no denuncian los recibimientos y 
honores a eterras, de los que todavia faltan más de 730 crimenes sin resolver, sin embargo, 
se han dedicado el fi n de semana a insultar, descalifi car, conspirar… Contra una persona, 
él Rey Emerito. La libertad de expresión, es libre, pero que él ministro de una nacion, llame 
publicamente ladron al que fuera, su Rey y conspirando contra él actual, al que en su dia, 
juro lealtad, como minimo, es vergonzante. No tiene causas pendientes con la justicia y en su 
curriculo, consta, su inestimable aportación al fi nal de una dictadura. Nadie está por encima 
de la ley, que siga actuando está y mientras no se demuestre lo contrario… Tal vez, el que 
presuntamente nos esta robando, es, ese ministro de consumo. Ese que predica una dieta sana, 
sin carne, y luego en la feria de Abril, presuntamente en su caseta, se ponia hasta el culo de 
jamon, gamba roja de San Lucar y Rioja. ¿Realmente, se gana el sueldo que cobra? O esa otra 
ocurrencia, de compartir electrodomesticos, muy en la linea Comunista. A favor de retirar la 
inmunidad, toda, tambien la parlamentaria. De esa no hablan. Tanto hablar de patriarcado, 
igualdad… El peligro lo tienen ustedes en casa (no en la particular) Señora Montero, señora 
Belarra. Ustedes son ministras porque un señor con coleta: compañero de la primera y 
colega de la segunda, las a puesto en él cargo, no por sus curriculos (hasta la misma señora 
Belarra, le agradecio publicamente su nombramiento) Ustedes que predican elecciones libres, 
primarias… Con un presupuesto de 20.000 millones, no 20, ¿Cuántos nuevos juzgados de 
violencia de genero, han abierto?¿Cuantos nuevos agentes de proteccion a las victimas han 
formado?¿Cuantas casas de acogida, han creado?¿Cuantas… Sueldos para amistades y amigos 
de más de 50.000 euros, unos cuantos, incluso, la niñera a 56.000 euros que le pagabamos 
los contribuyentes. Machismo: en su formación, más del 60% siguen siendo hombres. Tanta 
preocupación, por saber quien paga el avion privado al Emerito. Porque no le preguntan a su 
jefe, ese que dice tener tanta transparencia, cuanto nos cuesta, sus viajes privados en Fantom. 
Utilizan el pasado, para tapar su incompetencia en él presente: él precio de la luz, el gas, la 
cesta de la compra, el paro juvenil etc. Etc. Menos predicar, y más dar ejemplo. Respeto a sus 
BASES, esas que creen en lo que predican, que sudan la camiseta y sin embargo, estan mal 
representadas.

Antonio Blas
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PESCA

XXVI Copa d’Espanya de Clubs de Natació de 2ª DivisióLes inscripcions ja 
estan obertes Crónicas Club Bàsquet Gil Comes Vinaròs

Andrés Albiol Tamariu africà

Tres bous han sido contratados durante dos meses por cerqueros de la tonyina, para que les remolquen 
las jaulas con atunes vivos desde aguas frente Alicante hasta las granjas de engorde, que están situadas 
en el litoral de Tarragona. La mar tuvo días de marejadilla. Las extracciones resultaron fl ojas. Y la cotización 
normal.  La pesca arrastrera, los cuatro barcos que quedan faenaron normal cinco días. Subastaron; 
calamar, pescadilla, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, pagel, caballa, jurel, pulpo roquero, canana 
y morrallas.
El cerco, el lunes, martes, miércoles y jueves no hubo peix blau.
El trasmallo, las barquitas perdieron una jornada por los vientos y oleajes del E y NE. Ocho llevaron 
langostino. Dos sepia. Una lenguado y rombo. Y otra langosta, bogavante y cabracho.
El palangrillo costero, una barca pilló con este arte de anzuelos lubina, dorada, pargo y sargo. 
Y el atún artesanal, los primeros días de la semana no faenaron por la marejadilla.

Barcos de arrastre parten a remolcar jaulas de atún

La DGMM y las CC.AA. durante 2021 han expedido 23.749 títulos de Patrón de Embarcación de Recreo. 
Luego 5.725 de P. de Navegación Básica. Después 3.304 de P. de Yates. Y por último 1.574 de Capitán de 
Yate. Que hacen un total de 34.352 de nuevas titulaciones. Por comunidad autónoma la 1ª es Cataluña 
con 8.711 nuevos titulados. Y la Valenciana es la 6ª con 2.179. Igualmente, hay que sumar 60.921 nuevos 
usuarios con licencias de navegación en España del año pasado, que también nos dan unas cifras récord. 
En este caso, en primer lugar es Andalucía con 13.943 personas de reciente afi ción a navegar. Y le sigue la 
autonomía de Valencia con 9.351.

Crecen los turismos náuticos recreativos

O gatell, en castellà tamarindo. Arbust 
abundant en l’antiguitat per la conca 
mediterrània, en especial sobre costes 
planes per sòls salins. De fusta bona 
per a combustible, les seues flexibles 
branques s’utilitzaven en la construcció 
de teulades, per a fer maromes, còvens 
per a peix, etc. El seu nom científic és 
Tamarix africana, que fa referència a 
un riu tarragoní i a l’origen continental 
del vegetal. Esta planta pluricel·lular 
del tipus Angiospermas i familiarment 
Dialypetalae, el seu brancatge és llarg, 
de fulls diminuts, distants, escatoses 
i disposades en espiral. Les seues 
embolicades arrels penetren fort al 
substrat arenós per a sostindre la part 
aèria de les ratxes de l’aire marítim amb la 
robusta tija, ramificació, fullatge, etc. Pot 
mesurar de 3 a 6 m d’altura. Té la corfa 
clevillada i és de color terrosa rogenca. 
Les espigues amb flors en xanglots 
cilíndrics de to rosa o blanc. Hermafrodita. 
Es reproduïx amb floració a principis 
de primavera. La llavor és una càpsula 
ovalada, que pot ser transportada pel 
vent a llocs impregnats d’aigua de mar, 
on amb el temps fructificarà, o allunyada 
per l’onatge a litorals distints. També es 
multiplica per esquejos clavats en terra 
ferma on creix normal. Ara s’utilitza com 
arbori xicotet ornamental en jardins. 
Abans era freqüent per zones salvatges 
de llocs costaners de Balears i en riberes 
marítimes d’estuaris peninsulars, per 
a fixar dunes amb funció naturals anti 
erosió.

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

PEIXOS
Seitó (Boquerón)                         621
Escrita (Raya)                             669
Mantes (Totina)                              6
Besuc (Besugo)                             14         
Voga/Xucla (Boga/Picarel)      4.763
Rallat (Boníto)                                 3
Cavalla (Verdel, Caballa)           907
Vetes (Cintas)                                    45
Congre (Congrio)                                          59
Gall (Pez de San Pedro)                    25
Orà (Muixarra, Dorada)                    173
Móllera (Fanéca, Capellán)              400
Gallineta (Cabracho)                          62
Sorell (Chicharro, Jurel)                5.687
Asparrall (Raspallón)                       623
Palá (Lenguado)                                18
Sarg (Sargo)                                      27
Lliri (Anjova, Saltator)                        44

Aranya (Araña)                                151
Pagell (Breca, Pagel)                   4.214
Peluda (Solleta)                               281
Peix espasa (Emperador)                  40   
Lluç (Pescadilla, Merluza)             4.112
Rap (Rape)                                   1.376
Juriola (Rubio, Lucerna)                  126
Moll (Salmonete)                           3.950
Morralla (Serranos, etc)                   960
Sardineta (Sardina)                           72
Mero (Cherna)                                   10
Letxa (Pez limón, Serviola)               65         
Llisa (Mújol, Lisa)                              23
Pagre (Pargo)                                     9
Bisso (Estornino)                              43
Gatet (Pintarroja)                              51
Rata (Miracielo)                                55
Palometa (Palometón)                       6
Miseria (Gallo)                                  70

Peix de rei (Pejerrey)                         7
Móllera de fang (Brótola de fango)    3
Saboga (Alosa)                                19
Dèntol (Dentón)                                 8
Chopa (Cántara)                              12
Morruda (Sargo picudo)                    2
Vidrià (Mojarra)                                  4
Rom (Rombo, Rémol)                        2
Xavo (Ochavo)                                   9
                                                 _______
Total......................            29.825              

CRUSTACIS  
Cranc de bou (C. de paleta)       521
Escamarlà (Garagan, Cigala)       13
Llagostí (Langostino)                       13
Galera (Estomatoideo)                   748
Llagosta (Langosta)                         20
Gamba (Quisquilla, Camarón)         50

Llomàntol (Bogavante)                      2
                                                         _____                                                      
Total..............................         1.364           

MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                   175
Sepió punxa 
(Choquito)                   65 
Canana (Pota, Volador)              4.593
Sèpia (Choco, Jibia)                        18                                                                                                                         
Polp roquer (Pulpo roquer )           457
P. blanc (P. blanco)                        710
P. mesquer (P. almizclado)              21
Polpa (Pulpón)                                  58
Caragol punxent (Cañailla)         93
Llonguet (Holoturia)                     2                
Total……………….…       6.192    

Total Arrossegament....      37.381
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XXVI Copa d’Espanya de Clubs de Natació de 2ª Divisió

Club Balonmano Vinaròs

25

Joan Chavarria Mitjavila va participar el en XXIV Campionat d’ 
Espanya Open d’ Aigües Obertes que es va celebrar en l’ Estany 
de Banyoles del 20 al 22 de maig.
Divendres, Joan, acompanyat del seu entrenador Albert 
Delmonte, van sortir cap a Banyoles per a poder entrenar al llac i 
tindre un primer contacte en el circuit.
Dissabte matí i en una temperatura de l’ aigua que va permetre 
nedar sense neopré, Joan va nedar la prova de 7.500 mtrs que 
corresponía a la categoría Junior 1 en un temps de 1.32.00 hrs. 
Una prova dura per la distància a nedar. Per a ell, era la primera 
vegada en acudir a Banyoles i nedar una prova tant llarga. Joan 
està molt content en la experiència d’ haver pogut classificar-
se en aquest campionat i nedar a l’ estany junt en els millors 
fondistes nacionals e internacionals.
Una experiència molt enriquidora per a ell i que de segur el 
motivarà per a continuar entrenant dur per a intentar conseguir 
millorar ...
Enhorabona, Joan per haver conseguit poder participar en 
aquest campionat i a continuar entrenant al màxim!!!

Joan Chavarria, 
al Campionat Nacional 

d’Aigües Obertes

El passat cap de setmana es va disputar l’última jornada de la 
temporada per part dels equips que encara continuaven en 
competició. 
Dissabte al migdia, l’equip cadet masculí va disputar dos partits fora 
de casa contra el CV Mediterráneo B i el CV Stella Maris, que van 
acabar amb uns resultats de 3-1 i 3-0, respectivament.   Així, l’equip 
tanca la seva primera temporada com a equip amb una gran millora 
al llarg de l’any i sensacions positives de cara a la temporada vinent. 
Per la seva part, les sèniors es van desplaçar el diumenge fins a Elx per 
disputar la tornada dels encreuaments contra el CD Salesianos Elche. 
Tot i que el partit va estar disputat durant el primer i el tercer set, 
les vinarossenques no van aconseguir la victòria en un enfrontament 
que va acabar 3-0 en contra.
El Club Voleibol Vinaròs tanca d’aquesta manera la temporada de 
voleibol pista per encarar els mesos d’estiu i de volei platja amb 
sensacions molt positives pel gran creixement del club.

Tancament de la 
temporada 2021/2022

Club Voleibol Vinaròs

Laia Casanova
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Dissabte 21 de maig, vam celebrar el Trofeu CN 
Vinaròs en la Piscina Servol, un dels trofeus que 
esperem en més il.lussió, ja que és on els nostres 
nedadors més petits ens ensenyen els seus avanços 
en l’aigua.
Un total de 108 nedadors de la nostra escoleta van 
participar en aquesta edició, la més multitudinària 
des que vam començar a organitzar-la.
Tot@s estaven molt nerviosos i a la vegada molt 
contents per nedar, ja que alguns era la primera 

vegada que participaven en una competició.
Els més petits van nedar 25 mtrs lliures i 25 mtrs 
esquena.
Els més grans van nedar 50 mtrs lliures i 50 mtrs 
esquena.
Permés l’accés de públic, la piscina es va omplir de 
mares, pares i familiars que van gaudir veient els 
seus petits com gaudien nedant.
Al finalitzar, cada nedador@ va rebre un detallet i 
una medalla per la seva participació en el Trofeu.

Des de el Club volem agrair la presència de Begoña 
Lopez, regidora d’ esports i Guillem Alsina, alcalde 
de Vinaròs, per vindre a vore la competició i per la 
seua col·laboració a l’hora de l’entrega de medalles.
Estem més que contents en la gran participació 
de nedadors i esperem que continuen fent gran el 
club!!!
Aquest planter de nedadors seran els futurs 
nedadors de competició del club.
Enhorabona a tots per la vostra participació!!!

Trofeu Club Natació Vinaròs

Intenso fin de semana el que vivió la escuadra 
hospitalense. El viernes por la mañana salía el 
equipo hacia tierras andaluzas. Se disputaba en 
Almería la Fase de clasificación para la Final Four, 
donde se decidirán los equipos que subirán a 
primera división.
El CEM-Afaniad Vinaròs se enfrentaría en formato 
liguilla al BSR Puertollano, al CDA Bahía de Cádiz 
a y los anfitriones del Cludemi Almería. Los 
equipos que ocuparían las dos primeras plazas se 
clasificarían para la Final Four.
El año pasado el CEM-Afaniad Vinaròs se quedó a 
un paso de la clasificación, y este año quería dar un 
paso más y llegar a la última fase de la liga.
El sábado por la mañana nos enfrentábamos al 
equipo de Puertollano. Un partido que fue muy 
igualado durante todo el encuentro, primeras 
ventajas del CEM-Afaniad Vinaròs, pero remontado 
antes de la media parte por los manchegos. Las 

ventajas se ampliaron en el último cuarto gracias 
a las pérdidas del CEM-Afaniad Vinaròs y al acierto 
en el tiro exterior de ellos, para llegar al resultado 
final de72-62.

Unas horas más tarde, el conjunto catalán cerraba 
la jornada ante los gaditanos del Bahía de Cádiz. 
Tras la derrota de la mañana se hacía obligatoria 
la victoria para seguir teniendo opciones de 
clasificación. Partido que fue dominado por los 
hospitalenses en todo momento, tan solo la presión 
hecha por el Bahía de Cádiz en los minutos finales 
puso complicaciones al CEM-Afaniad, que llegaría 
al final del partido logrando la victoria por 48-57.
En la jornada dominical, se enfrentaban al Cludemi 
Almería que es el gran favorito para el ascenso. Los 
catalanes tenían la necesidad de ganar por más 24 
puntos para lograr la clasificación y dejar fuera de 
la final four a los locales. 

El partido empezó muy bien, tapando los tiros 
interiores de Vargas y Mora, las estrellas almerienses 
y con un gran acierto en el tiro del CEM, llegando 
a lograr una ventaja de +16 (29-13) en tan solo 
quince minutos.

A partir de ahí, la presión almeriense y el 
cansancio acumulado provocó que poco a poco 
fueran remontando el resultado y consiguiendo 
adelantarse en el minuto 26. En ese momento 
hubo una reacción hospitalense que consiguió 
mantener el ritmo y el resultado hasta el minuto 
32. Tras esto, los locales lograron despegarse en el 
luminoso hasta llegar al definitivo 41-55.       
Finalmente, no fue posible clasificarse para la Final 
Four que se celebrará en Puertollano el 28 y 29 de 
mayo. Así que el equipo se centrará en la disputa 
de la Copa Catalunya que este año se celebrará el 
11 de junio en Granollers.

El CEM-Afaniad Vinaròs, a las puertas de la final four
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Preinscripció al    667 958 841 
 
 

CURS DURADA PERÍODE HORARI PROFESSORAT PREU 

Per a majors:   
WHATSAPP I TELEGRAM - VÍDEOCRIDADES 

JOCS PER ENTRENAR LA MEMÒRIA 
18h De l’1 d’abril                   

al 17 de juny 
Divendres  

de 9.15 a 11.15h Míriam Buale 
General:24.30 €               

Socis: 22.35€ 

EXCEL  
Curs en línia (per internet), amb Microsoft Teams                                                                                       

24h Del 27 d’abril                  
al 22 de juny 

Dilluns i dimecres                
de 20 a 21.30h Eva Roig General:32.40 €               

Socis: 29.80€ 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
D’ORDINADORS 

30h Del 27 d’abril                      
al 20 de juny 

Dilluns i dimecres               
de 16.30 a 18.30h                Rodrigo Roig General:40.50 €               

Socis: 37.25€ 

*DESCOMPTE DEL 50% : persones aturades, jubilades i amb reconeixement de discapacitat 
 
 
 
 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93  / 667 95 88 41   consell.fpa@vinaros.es  

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 
 

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 /Perfi l 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 /Perfi l 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

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
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PUBLICITATESQUELES

Se oficiará una Misa Aniversario, en la Iglesia Arciprestal
el Jueves 2 de Junio a las 20:00 h.

20º Aniversario de

Ismael Alonso Martínez
Que falleció cristianamente en Vinaròs

el día 2 de junio del 2002.

E.P.D.

Vinaròs, junio 2022

Caixa Rural Vinaròs S. Coop.de Crédit V. Sant Cristòfol, 19  12.500  Vinaròs (Castelló)  Insc.Reg.Merc.T.505 L.72 F.156 H.CS 2004 NIF F12013249 

 
   
 
 
      CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V. 
 

           
          En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de conformitat 
amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de la mateixa per a celebrar 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en l’AUDITORI MUNICIPAL situat  a la Plaça Sant 
Agustí d’aquesta localitat, el pròxim dia 2 de juny, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a 
les 20:30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent            

ORDRE DEL DIA 
           
1er. - Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de 
pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de 
l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això 
corresponent a l’exercici 2021. 
 
2n. – Acord sobre distribució de resultats. 
 
3r. - Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la 
liquidació del pressupost de 2021, així com el pressupost per 2022 amb autorització perquè el 
Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2023 en els mesos 
que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’habilitat per 2023. 
 
4t. - Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació en el seu cas.  
 
5è.- Elecció per la renovació estatutària de membres titulars i  suplents del Consell Rector, així 
com els membres de la Comissió de Recursos. 
 
6è. - Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l’ 
Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics, 
així com per a executar aquests acords, facultant-li per a la interpretació, aplicació, esmena i 
desenvolupament dels quals ho precisessin.      
    
7è – Suggeriments i preguntes al Consell Rector. 
 
8è - Decisió sobre l’ aprovació de l’Acta.  Designació dels socis a aquest efecte. 
             
 
Vinaròs, a 25 d’abril de dos mil vint-i-dos. 
           
                                 La Presidenta 
 
 
 
                                   Sra. Josefa Gondomar Miñana 
 
NOTA:  
Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa, l’informe de gestió, 
l’informe d’auditoria i altres documents sobre els quals ha de decidir l’Assemblea, es troben a la disposició dels socis 
en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l’Entitat. 
Règim de consultes i horaris: fins al dia de la celebració de l’Assemblea, de 10:00 a 12:00 hores, excepte els dies 
inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament, còpia d’ aquests documents amb 
antelació a la celebració de l’Assemblea. 
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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 (Ofi cina 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

28 maig GUIMERÁ Plaça Església
29 maig ADELL P.Picasso-Pius XII
30 maig SANZ C/Pont 87
31 maig VALLS Av.Fco J.Balada 24

1 juny MATEU C/Sant Francesc 103

2 juny TORREGROSA Av. Llibertat 9
3 juny PITARCH    C/Pilar 120

4 juny VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15

* 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 atle� sme) - Pol. Vinaròs (Carrefour) - Batreta N340, Km1045.8 - 
Renfe/Benicarló (només a l’esti u) - Casal C/S Francesc,29 - Jardins Plaça 
Cons� tució 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 
Cris� na, P Luna 10 - Turismo , (Av Primo de Rivera, 31) - Plaça Cons� tució, 
Ajuntament -  Castell  (Plaça J.B. Antonelli)

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

Rio Sérvol - VINARÒS, a: 
BENICARLÓ
PEÑISCOLA

PEÑÍSCOLA, a:
BENICARLÓ
VINARÒS

Renfe BENICARLÓ, a:
BENICARLÓ Centro
PEÑISCOLA

PEÑISCOLA, a:
BENICARLÓ Centro
Renfe BENICARLÓ

Peñiscola

Vinaròs
Horarios revisados Julio 2021, actualmente en vigor

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

De 6:30 a 23:30 cada 30 minutos

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

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

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

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

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

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

HORARIOS AUTOBÚS

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

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

Vinaròs: Tel. 964 401 936

Vinaròs

Cervol

Riu Cervol

Vinaròs

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:13

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:54

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

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