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tenen assignat un espai fix. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
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En escrits que requerisquen resposta sols 
s’admetrà un torn de rèplica.
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Vinaròs obri una tercera platja 
per a mascotes i es consolida
com a destinació dog-friendly

Després d’obrir la primera en la costa sud en 2013 i una altra en la costa 
nord en 2016, ara ofereix una altra cala apta per a gossos en el centre, 

la cala Boca del Riu

Una mascota és un membre més de la família, i l’opció de viatjar amb un gos pot ser una preocupació o no, depenent 
de la destinació triada. Vinaròs ha obert diverses línies de millora i adaptació de l’oferta turística a les necessitats dels 
visitants que opten per viatjar amb la seua mascota. Des que l’any 2013 la nostra ciutat fóra pionera obrint la seua 
primera platja per a mascotes, la cala de Aiguadoliva, a la costa turística sud, l’èxit de la iniciativa va fer que tres anys 
més tard, en 2016 obrira una altra en la costa nord, la cala dels Llanetes. Ara, en 2022, ha obert una altra més cèntrica, 
la de la cala Boca del Riu, situada en la desembocadura del riu Cervol, consolidant-se com una destinació dog-friendly, 
i garantint gaudir de la mar i refrescar-se al costat de la mascota sense cap mena de problema.
A més, aquestes platges posseeixen la certificació mediambiental ISO 14001 atorgada per AENOR, que garanteixen el 
seu perfecte manteniment, neteja i respecte pel medi ambient. 
 El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha indicat que “la platja de 
la Boca del Riu es troba propera al nucli urbà, just a la desembocadura del riu Cervol, d’aquesta forma es facilita l’accés 
per als propietaris de les mascotes que vulguen gaudir del bany amb el gos”. En aquest sentit, comentava que quan es 
construïsca la passarel·la del riu, amb tota la zona verda que hi ha prevista, es crearà una gran zona d’esbarjo, apta per 
als gossos i també per als veïns en general.
D’altra banda, Albella comentava que la platja ja es troba localitzada en els mapes turístics i en els propers dies es farà 
la instal·lació de tots els senyals, a més de serveis complementaris com papereres.
Per últim, el regidor incidia que també es farà la renovació i reparació dels senyals de la platja d’Aiguadoliva i la cala 
de les Llanetes.
Per a gaudir d’aquestes platges, tan sols es demana seguir unes recomanacions bàsiques, com mantindre mínimament 
controlada la mascota perquè no moleste a altres usuaris, recollir els excrements, posar morrió als gossos considerats 
perillosos i deixar neta la platja utilitzant les papereres.

La cala de les Llanetes (costa nord) apta per a mascotes des del  2016 La platja d’Aiguadoliva (costa sud), la primera (2013) 

La cala Boca del Riu, al costat de la desembocadura del Cervol, és la tercera platja apta per a mascotes
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La regidora de Comerç, Paula Cerdà, ha presentat 
la nova campanya impulsada per Vinaròs Promou, 
“A l’estiu, el comerç de Vinaròs està viu”. L’objectiu 
és incentivar les compres, donar a conéixer la varia-
da oferta comercial del municipi i atreure el públic 
més jove. 
Cerdà comentava que la campanya consta de dos 
formats, presencial als mateixos comerços adherits 
a la iniciativa i en línia a través del canal d’Instagram 
de Vinaròs Promou. En aquest sentit, assenyalava 
que “s’han triat aquests dos formats per arribar a 
tot el públic, especialment al més juvenil amb ten-
dència a utilitzar més les xarxes socials i a realitzar 
les compres a través d’internet”.

Pel que fa a la modalitat presencial, es podrà par-
ticipar fins al 17 de juny realitzant compres als 
comerços adherits a la campanya, que facilitaran 
als clients butlletes de participació. Un cop em-
plenades amb les dades personals, llavors es po-
dran dipositar a una de les quatre bústies que es 
col·locaran en diversos punts de la localitat. Tancat 
el termini es farà un sorteig per regalar dos xecs 
valorats en 100€ per fer compres als establiments 
adherits a la campanya.
En relació a la modalitat en línia, es podrà partici-
par fins al 16 de juny a les 23:59h a través del perfil 
d’Instagram de Vinaròs Promou, @VinarosPromou. 
Per a fer-ho només cal donar un “m’agrada” a la pu-

blicació del concurs “A l’estiu, el comerç de Vinaròs 
està viu” i mencionar en els comentaris a les perso-
nes amb les que aniries de compres. Es pot realitzar 
tantes vegades com es desitge i mencionar tantes 
persones com es vulga. Un cop tancat el termini es 
farà un sorteig entre tots els participants i el guan-
yador s’endurà un xec valorat en 100€ per gastar en 
els comerços adherits a la iniciativa.
La regidora Cerdà animava tots els veïns a partici-
par en la campanya “A l’estiu, el comerç de Vinaròs 
està viu” i recordava que la ciutat disposa d’una 
gran oferta comercial amb productes de gran qua-

litat i la millor atenció personalitzada. 

L’Ajuntament presenta la 
campanya “A l’estiu, 

el comerç de Vinaròs està viu”
Les persones que participen entraran en el sorteig de tres 

premis de 100€ per a realitzar compres en els comerços 
adherits a la campanya

El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea Ge-
neral de l’ONU adopta l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible, “un pla 
d’acció a favor de les persones, el planeta 
i la prosperitat, que també té la intenció 
d’enfortir la pau universal i l’accés a la jus-
tícia”.
L’Agenda representa el compromís interna-
cional per a abordar els grans reptes de la 
globalització sota la triple perspectiva del 
desenvolupament sostenible: social, econò-
mic i mediambiental. El seu lema, “no deixar 
a ningú enrere”.
Vinaròs vol construir un model de ciutat 
més sostenible des del punt de vista so-
cial, econòmica i mediambiental. Per això, 
l’Ajuntament treballa des de l’any 2020 en 
el Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana, que 
persegueix realitzar una estratègia local que 

identifique les prioritats de desenvolupa-
ment i el full de ruta a seguir d’aquí a 2030.
L’objectiu és que l’Agenda reculla l’opinió 
de tota la ciutadania, pel que sol·licitem la 
col·laboració per assenyalar possibles ac-
cions a realitzar al nostre municipi.
Seguint amb el procés participatiu que 
s’està duent a terme per a la definició del Pla 
d’Acció de l’Agenda Urbana 2030 de Vinaròs, 
us convoquem a unes jornades de tallers 
que tindran lloc els dies 9 i 10 de juny en ho-
rari de 18:00 h. a 20:30 h. al Centre Municipal 
de la Tercera Edat, en el carrer de la Mare de 
Déu del Pilar, n 42 Baix.
En aquests tallers treballarem les visions de 
futur per al nostre municipi i farem propos-
tes de projectes per a aconseguir el com-
pliment dels objectius de l’Agenda Urbana 
2030 de Vinaròs.

L’Ajuntament inicia els processos de participació per a definir 
el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 2030 de Vinaròs

La platja d’Aiguadoliva (costa sud), la primera (2013) 
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El compositor i orquestador de cinema, televisió 
i jocs Óscar Senén Orts ha sigut escollit Alè Vina-
rossenc 2022, distinció que atorga anualment la 
Fundació Caixa Vinaròs, encara que a causa de la 
pandèmia no s’entregava des de feia dos anys.  Ho 
va anunciar la presidenta de la Fundació, Josefa 
Gondomar, acompanyada pel director de l’entitat, 
Antonio Sebastiá i el propi Senén. 
Senén rebrà aquest reconeixement el pròxim 24 de 
juny durant la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 
a l’auditori municipal. 

Óscar Senén és compositor i orquestador de ci-
nema, televisió i videojocs amb més de 15 anys 
d’experiència en la indústria musical.
És  graduat Summa Cum laude  en Música per a Ci-
nema i Videojocs en Berklee College of Music (Bos-
ton, DT.), on va estudiar amb una beca completa 
atorgada pel col·legi. 
Els seus crèdits inclouen pel·lícules com James 
Bond 007, No Time To Die, Lego Batman, Termina-
tor, Genisys o  Kung Fu Panda 3, entre altres més de 
60 títols, i videojocs com  FIFA19, Asgard’s Wrath o 

Assassin’s Creed i Unity - Dead Kings, entre altres. 
Senén va mostrar el seu agraïment a aquest guar-
dó. “No m’esperava  entrar a formar part dels pre-
miats, és un orgull formar part d’aquest cercle de 
personalitats que han rebut aquesta distinció, com 
el meu admirat Carles Santos, o la meua segona 
casa, que és la Societat Musical La Alianza”, va as-
senyalar. 
Un dels últims projectes en els quals ha treballat 
és una sèrie sobre Michelle Obama que s’acaba 
d’estrenar als Estats Units.

Òscar Senén, amb la presidenta de la Fundació Caixa Vinaròs, Josefa Gondomar, i el director de Caixa Vinaròs Antonio Sebastiá

El membre de la Societat Musical La Alian-
za, Teófilo Tortajada Aguilar, va faltar esta 
setmana, a l’edat de 75 anys. Dimecres va 
tindre lloc el sepeli a l’església Arxiprestal. 
Des de la Societat Musical La Alianza, se li 
han dedicat estes línies:

Si diem que La Alianza és una família 
és perquè persones com ell n’han for-
mat part. I és que, a vegades, era com 
el pare o mare que treballa perquè la 
resta estiguérem millor, com quan es 
passava hores preparant les carpetes 
de “pasacalles” perquè els músics no 
ens haguérem de preocupar de res. 
Notarem l’absència del seu sentit de 
l’humor, el qual mostrava en tot mo-
ment, inclòs quan li demanàvem una 
partitura a última hora.

Gràcies pel teu treball desinteressat, 
aquell que passa desapercebut i no 
sempre és reconegut. Has portat la 
bandera d’aquesta entitat amb orgull 
a cada acte i ens has ajudat sempre 
que ho hem necessitat.

Sempre et recordarem amb estima, 
Teo.

Ens ha deixat Teo Tortajada 
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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

La Regidoria de Joventut, encapçalada per Paula Cerdà, ha donat a conéixer la 
nova programació del Casal Jove per al tercer trimestre del 2022. Amb el nom 
Estiu Jove una vegada més s’ha preparat una agenda variada i atractiva per als 
adolescents, que al mateix temps que es diverteixen també s’eduquen en va-
lors i es formen. Cerdà ha assenyalat que “la programació per als joves sempre 
s’estructura a partir dels cinc eixos temàtics que més els interessen, que són la 
cultura local, noves tecnologies, formació tècnica i laboral, a més d’oci educatiu 
i esport”. Segons insistia, l’objectiu és oferir un entreteniment alternatiu i salu-
dable, lluny de les conductes addictives que a vegades poden generar els vi-
deojocs o les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
Així mateix la regidora Cerdà insistia que “la programació del Casal Jove vol ga-
rantir una educació en valors, universal i transversal, que permeta conscienciar 
i apoderar el col·lectiu juvenil, i convertint-lo en persones lliures, autònomes i 
amb capacitat crítica per fer front a les situacions ètiques i morals amb les quals 
es trobaran al llarg de la seua vida”.
Pel que fa a la programació d’Estiu Jove inclourà cuina, iniciació a l’escalada, jocs 
de rol, tallers de drons, robòtica i fins i tot caiac, entre moltes altres activitats. 
Cerdà assenyalava que serà una oferta variada que inclourà algunes sorpreses 
que ja es desvetllaran en el seu moment.
Les inscripcions per a l’Estiu Jove es podran realitzar el divendres 10 de juny a 
partir de les 9.00 h fins a exhaurir les places. De forma telemàtica a través de la 
seu electrònica de l’Ajuntament, posant Estiu Jove en els cercadors de tràmits 
https://cutt.ly/YJUZMA4 o presencialment, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h al Casal 
Jove, carrer de Carreró 51.
Cerdà comentava que l’oferta està adreçada per als adolescents nascuts entre 
els anys 2004 i 2007 i hi ha disponibles 20 places per quinzena.

Jocs de rol, iniciació a l’escalada, cuina o 
robòtica són algunes de les propostes perquè els 

adolescents puguen gaudir d’un oci educatiu 
del 4 al 29 de juliol

Joventut presenta la programació d’Estiu Jove de Vinaròs
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La Conselleria de Sanitat se ha reunido con las jefaturas de Servicio del Hospital comarcal 
de Vinaròs para exponer las medidas de refuerzo de la Unidad de Cuidados Intensivos.
Durante el encuentro se han detallado las medidas adoptadas para garantizar el normal 
funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro y negar el cierre de la UCI, 
“una situación que no tiene ningún fundamento y nunca se ha contemplado por parte 
de esta Conselleria”, ha afirmado Mariam García Layunta, directora general de Asistencia 
Sanitaria que ha presidido la reunión junto con Cristina Ruiz, subdirectora y la gerente del 
Departament de Salut de Vinaròs, Vanessa Jorge. 
El plan de la Conselleria contempla el refuerzo de la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital comarcal de Vinaròs con profesionales especialistas en Medicina Intensiva de 
otros departamentos con el objetivo de dar continuidad al servicio. 
En primer lugar, la directora general ha trasladado su agradecimiento a los profesionales 
de este Hospital por su esfuerzo y compromiso durante la pandemia y en su trabajo diario 
por mantener una atención de calidad a la población de este Departament de Salut.
Además los responsables del departamento han explicado las líneas fundamentales del 
Decreto para la ocupación de plazas de difícil cobertura y la regulación de las alianzas 
estratégicas. Una norma que se está ultimando y que, entre otros aspectos, regula tres 
medidas: incentivos por ocupar plazas de difícil cobertura; la prestación de guardias fuera 
del ámbito de nombramiento de cada profesional y el modelo de Alianza Estratégica, 
una fórmula por la cual los recursos asistenciales se desplazarán donde los necesiten los 
pacientes, y no al revés. 
“Estas iniciativas pretende promover la colaboración profesional entre los departamentos 
de salud para facilitar la cobertura de las necesidades asistenciales en áreas o especialidades 
con falta de profesionales por diferentes causas, pero principalmente por la lejanía con los 
principales núcleos urbanos”, ha explicado García Layunta. 

Más de 90 plazas estructurales nuevas
Durante la reunión, Sanitat ha recordado otras medidas llevadas a cabo para reforzar el 
Departament de Salut de Vinaròs como son los más de 90 contratos que ya se han realizado 
en el marco del incremento de plazas estructurales de la sanidad valenciana. 
El Departament de Salut de Vinaròs ha llevado a cabo desde 2015  una serie de inversiones 
y actuaciones clínicas con el fin de actualizar y modernizar el Hospital comarcal que 
se encontraba en una situación de “abandono, con un equipamiento obsoleto y una 
renovación tecnológica inexistente”, ha subrayado la directora general, poniendo como 
ejemplo que la torre de esterilización del área quirúrgica “tenía 25 años de antigüedad”.
Así, durante este tiempo, se ha llevado a cabo un ambicioso plan de actualización con 
inversiones tan importantes como la dotación del primer equipo de resonancia magnética 
de la comarca,  la creación de la nueva Sala Blanca en el Servicio de Farmacia, la apertura 
de una planta de hospitalización dotada de habitaciones individuales o la monitorización 
de todos los boxes del Servicio de Urgencias, ha indicado la directora general. 
También  la creación de la Unitat de la Dona que incorpora, entre otros, la atención a la 
salud reproductiva y sexual de la mujer   o la creación de una unidad de rehabilitación 
de suelo pélvico, que obligaba hasta ahora a las pacientes a desplazarse a centros de la 
ciudad de Castelló. 
Otros avances a destacar son la puesta en marcha del nuevo contrato de Diálisis, con 
mayores garantías asistenciales para este colectivo de pacientes, la obtención de 
la acreditación de la Norma ISO 9001 en el Servicio de Hematología o la ampliación y 
dotación de tecnología de biología molecular en el laboratorio de Microbiología. 
En Atención Primaria, el Departament ha incorporado una nueva base SAMU 24 horas 
en Morella, municipio que cuenta ahora con equipamiento de radiología digital tras la 
reforma de su centro de salud, la rehabilitación de diversos centros de salud recogidos en 
el programa PIAC o la ampliación de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, entre otras 
actuaciones.

La Conselleria comunica que “nunca se 
ha contemplado el cierre de la UCI”

Ya se han realizado más de 90 contratos 
en el departamento en el marco del plan de aumento 

de plantilla estructural

El Partido Popular de Vinaròs denunció el jueves 2 de junio a 
través de su portavoz municipal, Juan Amat, “la situación de 
colapso que sufre el Hospital Comarcal de Vinaròs y que lleva a 
los profesionales sanitarios a anunciar el cierre de la UCI en dos 
días si no llegan refuerzos y se soluciona la crítica situación de 
personal que se vive en estos momentos”.
Amat ha recordado que “en el último mes el PP de Vinaròs 
ha denunciado el recorte de más de 50 plazas de personal 
sanitarios en el Departamento de Salud y la crítica situación 
del servicio de salud mental que ha llevado a su jefe de servicio 
a dimitir de su cargo y ahora el aviso del posible cierre de la 
UCI porque el personal ya no puede soportar más la carga de 
trabajo excesiva sin que se le den soluciones”.
Los populares han señalado también que “en el pleno del 26 de 
mayo, hace una semana, presentamos una moción para exigir 
soluciones ante la Generalitat pero el gobierno de Guillem 
Alsina, de PSPV-PSOE, Compromís y el apoyo de Totes i tots 
som Vinaròs, se negó a debatir y reclamar aquello que hoy se 
comprueba que era necesario”.
El portavoz popular ha asegurado que el PP de Vinaròs “no 
está dispuesto a asumir como normal lo que está ocurriendo 
en nuestro Hospital. De la misma manera que tampoco 
asumimos el servilismo del PSPV-PSOE, Totes i tots som Vinaròs 
y Compromís impidiendo que el pleno alce la voz para exigir 
soluciones a problemas que cada vez son más graves”.
Desde las filas populares se ha lamentado que “el pasado sábado 
acudió a Vinaròs el Vicepresidente segundo de la Generalitat 
Valenciana acompañado de todos los concejales de Podemos 
y lo que dijo fue que uno de los principales problemas de la 
ciudadanía es la monarquía. El problema es que hemos tenido 
durante ocho meses suspendido el programa de prevención 
del cáncer de mama”.
Amat ha anunciado que el PP de Vinaròs ha solicitado una junta 
de portavoces extraordinaria y urgente para tratar los graves 
problemas del Hospital Comarcal de Vinaròs y exigir soluciones 
a los problemas crecientes y un plan de actuación para dar 
respuesta a las carencias que sufre el Hospital Comarcal de 
Vinaròs”.

El PP advierte que el 
Hospital Comarcal de 

Vinaròs está “en situación 
de colapso”

Amat califica de “escándalo” 
que el alcalde “no vea urgente 

reclamar soluciones” y solicita una 
convocatoria extraordinaria de la 

junta de portavoces
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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

Ciudadanos en Vinaròs ha denunciado el “lamentable estado de abandono” de la Escola 
Municipal d’Art de Vinaròs y las condiciones “tercermundistas” en las que conviven en las 
aulas 200 profesores y alumnos. Entre ellas la falta de ventilación, cuando es habitual la 
manipulación de pigmentos tóxicos por parte de los usuarios, existencia de goteras, falta 
de calefacción en invierno o desperfectos en el mobiliario. El concejal de Ciudadanos en 
Vinaròs, Manuel Herrera, ha visitado las instalaciones y comprobado “in situ” la gran canti-
dad de deficiencias que hacen inviable continuar en este espacio. “Estamos ante un verda-
dero escándalo cultural que debería avergonzar a nuestro ayuntamiento. Los alumnos han 
recogido más de 600 firmas pidiendo el traslado a otro centro, no piden nada más que lo 
mínimamente exigible, unas condiciones mínimas de salubridad para ellos y el profesorado. 
No solamente estamos ante una absoluta falta de sensibilidad municipal con la cultura y 
la educación, esto es además un problema de salud. Los alumnos trabajan haciendo ellos 
mismos los colores con productos químicos y, sin ventilación, puede suceder una desgracia 
en cualquier momento. Ha llegado el momento de actuar y dejarse promesas con fecha de 
caducidad”.
Manuel Herrera ha destacado “la enorme profesionalidad del profesorado del centro que, a 
pesar de las adversidades y el abandono institucional, ha logrado seguir sacando una can-
tera de artistas absolutamente excelente. Con goteras, sin ventanas y a 46º de temperatura 
en verano, siguen demostrando que lo suyo es verdadera vocación y amor al arte. Por eso 
no podemos dejarlos solos en su reivindicación y hay que actuar de urgencia. El próximo 
curso no puede empezar en las actuales instalaciones de la nave de la calle Pere Gonell 
que deberían ser clausuradas de inmediato. Estoy seguro que hay decenas de soluciones 
posibles y locales sin uso en los que pueden instalar la escuela. Y si no existen, la obligación 
del Ayuntamiento de Vinaròs es encontrarlos. Lo que no pueden es volver a un espacio lleno 
de humedades donde cuando llueve reciben el agua por todas partes, goteras y filtraciones 
desde el suelo que lo inundan.Un tejado sin aislamiento que hace que en verano hayan 
llegado hasta los 46 grados y en invierno deban ir vestidos com si estuvieran al raso. Cale-
factores que son más de ornamento que otra cosa”.

Ciudadanos denuncia el “lamentable 
estado de abandono” de la Escola d’Art

El  Partido Popular de Castellón ha defendido este martes a las 
puertas del Hospital de Vinaròs la sanidad de calidad que “solo 
el Partido Popular garantiza con una inversión sólida frente a re-
cortes que merman la salud de las familias”, según ha apuntado 
el propio partido mediante un comunicado.  Marta Barrachina, 
presidenta provincial del PPCS, ha defendido “la inversión que 
demandan los sanitarios y la protección que exigen las familias”.
“La sanidad es pilar del estado de bienestar y su protección es 
un derecho fundamental de las familias que no se puede atacar, 
y estamos aquí para decirle a los profesionales de la sanidad y 
a los pacientes que estamos con ellos. Que los recortes nos ha-
cen daño y por ello la nuestra es una apuesta por la sanidad, por 
la vida”, dijo Barrachina, para quien “el Partido Popular es la úni-
ca alternativa sólida, responsable y estable que asegura inversión 
frente a recortes y blinda la salud como garantía del estado de 
bienestar que merecen los ciudadanos”.
Desde la libertad del individuo a “elegir dónde quiere vivir” y la 
garantía de acceso a los recursos “independientemente del lugar 
donde se resida”, Marta Barrachina reivindica el PPCS como ga-
rante de la salud de los vecinos. “Cuando se habla de sanidad en 
términos mercantilistas se atropellan derechos fundamentales. 
Por eso, cuando gobernemos nuestro compromiso es firme para 
proteger la vida y garantizar las plantillas suficientes, las instala-
ciones óptimas y los recursos necesarios que cuiden de los caste-
llonenses”.
Para ello, “vamos a presentar iniciativas en defensa de la vida en 
cada rincón de nuestra provincia”. “El Hospital de Vinaròs “lleva 
tres décadas protegiendo la salud de las familias que viven en el 
norte de la provincia. Los vecinos pueden confiar en que su futu-
ro está garantizado con el Partido Popular”, ha concluido la líder 
provincial.

El PPCS asegura que 
blindará la inversión en el 
Hospital “para garantizar 
una sanidad de calidad”
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LA UNIÓ de Llauradors considera que la proposta del Ministeri d’Agricultura 
(MAPA) per a concedir una ajuda associada a l’olivar tradicional amb dificultats es-
pecífiques i alt valor mediambiental no servirà en la Comunitat Valenciana, perquè 
els requisits establits limiten l’accés a la majoria dels llauradors professionals que 
cultiven, precisament, en zones amb limitacions i dificultats productives.
Hilari Jaime, responsable del sector de l’olivar de LA UNIÓ, assenyala que “valorem 
positivament una ajuda a l’olivar tradicional i amb un alt valor mediambiental que 
compense l’esforç dels llauradors professionals (llauradors actius) per mantindre 
el cultiu i l’activitat en les nostres zones que tenen fortes limitacions per a això. 
Tanmateix, caldria reenfocar els criteris perquè l’ajuda siga útil en el nostre territori 
i també incrementar el pressupost perquè només es preveu un import d’ajudes 
per a tot l’Estat de 27,59 milions d’euros per a tot el període comprés entre els anys 
2023 a 2027”.
El MAPA planteja com a requisit, entre altres, per a accedir a les ajudes tindre una 
densitat de 80 arbres per hectàrea o estar en un pendent del 25%. LA UNIÓ des-
taca en les seues al·legacions a la proposta del MAPA que el cultiu de l’olivar tradi-
cional i amb alt valor mediambiental no cal fer-lo en pendents com si “haguérem 
de pujar cada dia el Tourmalet del Tour de França per a anar a treballar amb els 
pendents que està plantejant” i que el sector olivarer valencià ix ja molt perjudicat 
en la PAC perquè en els ecoesquemes estan els pendents com un element dife-
renciador del nivell d’ajuda. “No pot ser que els que cultiven olivar sense pendent 
queden doblement discriminats”, critica. L’organització també planteja una revisió 

dels límits de densitat. En aquest sentit demana que la densitat vaja de 80 
a 100 arbres i que el criteri de pendent del 25% desaparega com a elegible, 
ja que l’olivar tradicional pot existir en pendent 0 i vincular els dos concep-
tes no té fonament. Diu que cal ser més contundent i explícit en la redac-
ció del document proposat, especialment en el referit a l’Apartat 33 c) on 
s’assenyalen els criteris d’aquesta manera: “Comptar amb una densitat de 
plantació per hectàrea de fins a 80 arbres i/o un pendent mitjà de parcel·la 
superior o igual al 25%”. Segons el parer de LA UNIÓ això pot portar a con-
fusió i denota falta d’informació i dades exactes sobre les característiques 
de les superfícies d’olivar pel que insta que el següent document que es 
presente siga més concret i tinga en compte les demandes de les CC.AA, 
com és el cas de la Comunitat Valenciana, i les peculiaritats que existeixen 
en cada territori.
Per a LA UNIÓ, a més, els arbres catalogats o identificats comunament com 
a centenaris o mil·lenaris estan principalment en zones de cultiu de l’olivar 
tradicional i la seua conservació és prioritària. Per a això aquesta ajuda as-
sociada hauria d’incorporar a aquestes oliveres per a contribuir a mitigar els 
sobrecostos per la cura d’aquests arbres i suposen una compensació a la 
pèrdua de producció que representa el seu manteniment en detriment de 
noves plantacions més joves i productives. En aquest punt, insta les admi-
nistracions a agilitar la catalogació d’aquest tipus d’arbres i que en el nostre 
cas estarien emparats per la Llei de patrimoni arbori monumental de l’any 
2006.
Així mateix, proposa que es tinguen en compte altres aspectes com l’edat 
dels arbres, el rendiment i l’exclusivitat del cultiu de secà. Un altre requisit 
que considerar és ponderar el suport de l’ajuda associada en les agro re-
gions menys sostingudes amb ajudes directes, com és el cas del cultiu de 
l’olivera en la nostra zona mediterrània que tindrà menys suport en l’ajuda 
bàsica a la renda. Per això planteja que l’ajuda associada a l’olivar única-
ment hauria d’assignar-se a les superfícies de cultiu d’olivar situades en les 
agro-regions 101 i 202.
Cal assenyalar que l’olivar és un dels sectors estratègics de la Comunitat 
Valenciana i que “per això és fonamental comptar amb unes bones ajudes i 
no fer-les a correcuita”, comenten des de l’organització. “Quasi sembla més 
que es tracte d’un acte de campanya electoral que una política adaptada a 
la realitat productiva”, conclouen.

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la proposta d’ajudes a l’olivar 
tradicional del Ministeri d’Agricultura és pràcticament inservible 

per a la Comunitat Valenciana

La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, en reunió amb les 31 
comparses celebrada aquesta tarde, ha aprovat la convocatòria d’eleccions 
per a escollir la propera junta directiva que s’haurà d’encarregar d’organitzar 
el Carnaval 2023. El període per presentar candidatures a junta de la COC es-
tarà obert durant 15 dies i es poden presentar candidatures, compostes amb 
un mínim de sis membres de diferents comparses a través del correu i pàgina 
web de la mateixa Comissió (propostescoc@gmail.com www.carnavaldevina-
ros.es).
En la mateixa reunió l’actual junta presidida per Jordi Català, ha presentat el 
balanç econòmic del Carnaval 2022. Es confirma que els comptes seguiran 
sanejats. Actualment, hi ha un saldo superior al compte de la Comissió supe-
rior als 8.000 euros que permet fer front a tots els pagaments anuals fixos que 
comporta l’associació (lloguer, llum, assessoria, assegurança…), de forma que 
la propera junta no s’haja de preocupar per aquest aspecte fins que comen-
ce a generar ingressos. A part d’aquest saldo positiu, falta encara per a rebre 
l’anunciada subvenció de la Diputació de Castelló i també l’aportació per con-
veni de l’Ajuntament de Vinaròs. Aquests ingressos, quan es rebran, permetran 
fer front al pagament de la subvenció de 300 euros que s’aporta normalment 
a les reines després del Summer Carnaval, i quedarà un marge suficient de 
beneficis que l’actual junta ha proposat repartir amb les trenta comparses que 
van fer front a
la derrama pel deute de la COC el 2019 a raó de 500 euros per comparsa, però 
aquesta posició es sotmetrà a votació en la pròxima reunió. El president de 
la Comissió, Jordi Català, va fer un balanç satisfactori d’aquests tres anys diri-
gint la Comissió: “Tots els membres de la junta ens n’anem orgullosos. Esgotats 

però contents per la feina feta, i animem a la resta de comparsers a entrar vo-
luntàriament en la junta directiva, abans de tindre que recórrer a un sorteig. Es 
treballa molt, sobretot les setmanes prèvies on la freqüència de les trucades, 
reunions i responsabilitats adquirides són aclaparadores, però la recompensa 
del treball fet és gratificant. Així sí, més de dos anys no són recomanables per a 
ningú que realitza aquest treball d’una manera voluntariosa”. 

çA part d’aquestes valoracions positives, en la reunió es va mostrar el disgust 
tant de la junta com de totes les comparses per la licitació que ha adjudicat 
l’ajuntament de les barres de l’entoldat del Carnaval. El president informa de la 
situació i comunica que no se li ha cridat per informar-li ni tan sols preguntar-li 
opinió. Aquesta contractació per part de l’ajuntament, resta de forma consi-
derable els ingressos que generava la Comissió per la negociació de les barres 
amb els diferents proveïdors o la venda dels gots oficials, i després d’informar a 
les comparses, aquestes mostren el seu malestar a la vegada que suggereixen 
despreocuparse per l’organització d’activitats a l’entoldat. En resum del pres-
supost, es destaquen els següents números: 
- Els ingressos per la gestió de la Comissió ascendeixen a 195.000 euros
aproximadament (venda d’entrades, paelles, contracte de barres, gots, etc).
- Les despeses de totes les activitats organitzades ascendeixen a 255.000 euros
aproximadament.
- En els ingressos, falten encara a rebre els convenis amb les administracions
(Diputació de Castelló: 23.000 euros, Ajuntament: 76.500 euros)
- La gala de les reines és l’acte que compta amb més pressupost, i ascendeix a
116.400 euros, i genera uns ingressos amb les entrades de 60.000 euros

La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs 
presenta el balanç econòmic del 2022 i convoca eleccions



11 de juny de 2022

9

ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs

La portavoz del PP de Vinaròs, Carla Miralles, ha acusado al equipo de go-
bierno de “pasividad e inoperancia” por no tener las próximas fiestas de 
San Juan y San Pedro el Mesón de la Tapa y que la Carpa Jove no pueda 
estar ubicada en la playa, dos de los grandes atractivos de estos días festi-
vos, “debido a su mala gestión”. 
Miralles ha asegurado que la concejala de Fiestas, Paula Cerdà, mintió en 
su comparecencia pública de presentación de las fiestas porque el Ayun-
tamiento “ni siquiera realizó la tramitación” correspondiente con Costas 
para poder ubicar la Carpa Jove en la playa del Fortí. “Pedimos que los 
técnicos asistieran a la comisión para que explicaran los motivos y nos 
mostraran el expediente, pero no asistieron porque la realidad es que no 
existía el expediente de tramitación ni solicitud para instalar la carpa en la 
playa”, señaló. Respecto a lo que dijo Cerdà sobre que Costas les comuni-
có en 2019 que hay que solicitarlo de manera diferente a la habitual, Mira-
lles dijo que “si hace tres años esta administración ya dijo al Ayuntamiento 
que los trámites tenían que hacerse de otra forma, nos preguntamos qué 
han hecho en todo este tiempo para buscar soluciones”.
En cuanto al Mesón de la Tapa, Miralles recordó a Cerdà que la asocia-
ción de hostelería nunca se ha hecho cargo de la gestión de esta iniciativa 
gastronómica y desmintió que el Ayuntamiento haya sacado a licitación 
la gestión para que bares y restaurantes de la localidad puedan hacerlo 
en próximas ediciones, como aseguró Cerdà. “Es otra mentira más, no es 
cierto que lo hayan sacado a licitación”, aseguró. 
La portavoz popular acusó al equipo de gobierno de “mentir públicamen-
te” para querer “ocultar” que no han buscado alternativas ni iniciado ex-
pedientes en tres años. “Están creando problemas donde no había, por 
falta de previsión y de trabajo e ir siempre a salto de mata y sin tiempo de 
reacción cuando surgen inconvenientes”, concluyó.

El PP acusa al equipo de 
gobierno de no tener Mesón de 
la Tapa ni carpa jove en la playa
“Ni tramitaron el permiso para la carpa en El 

Fortí ni actuaron con previsión para adjudicar 
la gestión del Mesón”, asegura Carla Miralles

X.Flores

Esta setmana han començat a Vinaròs les primeres feines del corredor del medite-
rrani que connectarà amb Castelló per després continuar cap a Vandellòs. Els opera-
ris preparen tot el material per iniciar properament el canvi de les vies de l’amplada 
ibèrica a la internacional, que permetrà connectar tota la franja del mediterrani amb 
Europa d’una forma ràpida i directa.
Cal destacar que les obres del tram entre Castelló i Vinaròs compten amb una in-
versió de 39,2 milions d’euros, per part del Govern Central, mentre que el tram de 
Vinaròs a Vandellòs la inversió és 27,3 milions. En tots dos casos ja han començat les 
feines per instal·lar les noves vies. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que “en el cas de Vinaròs la creació del corredor 
del mediterrani inclourà la construcció d’una nova andana a l’estació i d’un pas infe-
rior per poder accedir”. Segons assenyalava es tracta d’un gran projecte que supo-
sarà un gran impuls per al transport de les mercaderies i també per als passatgers, 
connectant Espanya la resta d’Europa de forma directa, sense necessitat de fer el 
canvi de vies

Comencen les obres del corredor 
del mediterrani a Vinaròs

Els operaris preparen tot el material per fer el canvi 
de vies de l’amplada ibèrica a la internacional que 

connectarà el tram entre Castelló i Vandellòs

Del 6 al 10 de juny de 2022 se celebra la IV Setmana 
Internacional dels Arxius amb el lema #SomArxiu. Els 
arxius conserven les històries i el passat de la societat, 
el seu present i eventualment el seu futur. Els docu-
ments d’arxiu són testimoni de la història, societat i 
cultura de la nostra ciutat i dels i les vinarossenques, 
ens ajuden a comprendre què som i què volem ser.
Amb motiu d’aquesta celebració l’Ajuntament de 
Vinaròs recupera la dinamització de la pàgina de Fa-
cebook de l’Arxiu Municipal https://www.facebook.
com/ArxiuMunicipalVinaros/, amb l’objectiu de difon-
dre i divulgar per a totes les persones investigadores 
i interessades en la història i patrimoni de Vinaròs, els 
fons documentals i col·leccions que conserva la ciutat.

Setmana Internacional dels Arxius 
a l’Arxiu Municipal de Vinaròs
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Les infermeres gestores del hospital comarcal de Vinaròs han assistit al 32 congrés d’infermeres gestores a Toledo
L’infermera Carmen Mariano (supervisora dels laboratoris) de l’ Hospital Comarcal de Vinaròs, guardonada al premi de millor relat curt.
La guanyadora també es escriptora del llibre “El sueño oculto”. Juanvi Gellida

32è congrés d’infermeres gestores a Toledo

Carmen Mariano, de l’ Hospital Comarcal de Vinaròs, 
guardonada al premi de millor relat curt

Festivitat de la Misericòrdia, 12 de juny Festivitat de la Misericòrdia
Actes religiosos

A les 7 del matí tindrà sortida la ‘Romeria’ 
amb sortida des de la plaça Parroquial

Autobús gratuït, amb sortida des de davant del Palau de Justícia (Av. Lliber-
tat)

Pujada a l’ermita, horari: 9h, 10h, 11h i 12h
Baixada de l’ermita, horari: 14h, 15h, 16h i 17h

Tíquets de les paelles
Es poden adquirir des del dia 3 al 10 de juny a la planta baixa de l’Ajuntament 

en horari de 12 a 14h  i de 17 a 19h. 
A l’ermita, el mateix dia 12 de juny també es vendran tíquets. 

Nueva apertura en Vinaròs

Fiesta y diversión en la apertura de un nuevo local en Vinaròs. Juanvi Gellida

7.00 h: Sortida de la rogativa; 
a l’aplegar a l’Ermita Missa de Pelegrins

A partir de les 11.00 h: Les Camaraes, seguint l’antiquíssima 
tradició ballaran a la plaça de l’Ermita

12.00 h: Missa Major a l’Ermita.
Després de la Missa, benedicció dels Termes.

19.00 h: Missa a la Parròquia
A continuació, rebuda de la Mare de Déu, processó i ofrena 
de flors a l’església (entitats, associacions i particulars estan 

convidats a participar en l’ofrena)
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 Diumenge, 5 de juny es va dur a terme l’acte de presentació de Mar Folch Forner i Marc Méndez Viver com a representants de NumaMusic per a la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere 2022. 
Amb un so característic de les nostres festes, la traca, es va donar inici a l’acte. Com no podia faltar, l’acte va estar envoltat de la música de J.S. Bach, amb unes 
magnífiques interpretacions dels alumnes i directora de l’entitat. 
Tots els presents: familiars, amics, representants de la resta d’entitats i corporació municipal, van poder gaudir d’una vesprada plena de sentiment i emocions.

 Presentació de la dama  i el cavaller de Numa Músic

Julio Valls, President de la “Asociación Gastronómica Vi-
naròs Social Club” va presentar a la seua dama de festes, 
Mariona Montañés Lluch

Presentació 
de Mariona Montañés 
com a dama de festes
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Ho van fer en complir els 50 anys i ara que en compleixen 60, ho han repetit. Exalumnes de l’institut Leopoldo Querol de Vinaròs es van reunir de nou,  dissabte 
5 de juny i aquesta vegada al Club de Tennis,  per reforçar una amistat que no han perdut mai. La pròxima trobada, per als 65 anys (o abans). E.F.

Excompanys de l’IES Leopoldo Querol celebren els 60 anys

L’abril de 2021 vam començar els assajos de “We will never be 
champions”, després de més d’un dur any de pandèmia, el passat 7 de 
maig vam estrenar l’obra a Benicàssim i el 15 de maig a Vinaròs. L’obra 
naix de la idea de fer denúncia de les circumstàncies i moments amargs 
i reals que la majoria de les actrius i actors poden contar en primera 
persona i de les entrevistes que el director ha anant fent a les famílies. 
És una metàfora de la vida: la preparació per una cursa per intentar 
complir els seus somnis.
Segons el director, Rafa Sánchez: “Ha sigut un procés lent, però 
meravellós i crec que, finalment, l’obra és un homenatge a les famílies 
que sempre estan al seu costat, en la línia de sortida, al llarg del camí i 
a línia d’arribada.” 
L’obra, segons diu el públic: “és un viatge d’emocions, humor, llàgrimes 
i compromís social”. Ara descansarem per agafar forces per una tardor 
que promet ser intensa.
Agraïm a Rafa Sánchez, per la seua direcció i posada en escena, als 
Ajuntaments de Benicàssim i Vinaròs per apostar per l’obra abans 
d’estrenar-la.  També als ajuntaments de Benicarló, Càlig i Peñiscola pel 
seu suport. A Caixabank, al IES Ramón Cid, a tantes i tantes persones 
properes que sempre esteu atents a tots els nostres actes, a l’equip 
de voluntaris i als col·laboradors anònims, sense tots i totes aquestes 
persones el nostre projecte no seria possible.
Ens veiem al teatre!

Grup de teatre, Associació de persones amb discapacitat intel·lectual “ELS FENÒMENS”

“We will never be champions”
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Un concurso de recortes con novillos-toros, exhibición de emboladores y recortadores 
con toro embolado y la recuperación de las tradicionales “Vaquillas de Sant Joan”, son la 
base de los festejos organizados por la histórica entidad local.
Los festejos que tendrán lugar en las fiestas de San Juan y San Pedro 2022 quedan de la 
siguiente manera:
El sábado 18 de Junio a las 18:30 tendrá lugar el concurso de recortes con novillos-toros 
de Manuel Ángel Millares, para el mismo se han contratado a las máximas figuras del 
toreo a cuerpo limpio, siendo alguno de ellos: “ El Poca”, Dani Martínez, Dani Alonso, 
José Félix, etc.
Como guinda del pastel se realizará una exhibición con un novillo-toro de Sergio 
Centelles, para los recortadores de Vinaròs Javier Borrás, Dani Esteve, Néstor Benedí y 
Dani Sorlì.
El mismo día 18 a las 23:00h tendrá lugar la exhibición de emboladores con 4 novillos-
toros para el público, con la participación de las cuadrillas de: Vinaròs, Catí. St. Jaume 
d’enveja, Mas d’en Verge y las chicas emboladoras de “Taurinas Maneras”.
A continuación tendrá lugar una exhibición de recortes con un toro embolado por Maik 
de Burriana, Aser Balfagón de Onda y Albert Navarro “Navarret” de La Rápita.
Para el día 24 de Junio a las 18:30h se han recuperado las tradicionales vaquillas, con la 
participación de la famosa ganadería de Vicent Benavent, y el mismo día a las 23:00h, 
se soltaran 4 vacas de “La Prusiana” y “El Torero” y se embolará un toro de Alba Atenea.
Las entradas podrán adquirirse a partir del lunes 5 de junio en la Plaza de toros, en el bar 
Peña Taurina Pan y Toros y en el teléfono 660 848 610.
La Peña quiere agradecer a todos los colaboradores su apoyo e implicación y les desea 
unas felices Fiestas de San Juan y San Pedro.

La Peña Taurina Pan y Toros, organiza cuatro festejos taurinos 
populares para las fiestas de Sant Joan y Sant Pere 2022

Ya están disponibles las entradas 
para los cuatro festejos organizados 

por la Peña Taurina Pan y Toros de 
Vinaròs, las entradas para dichos 

festejos pueden adquirirse en:

Bar “Pan y Toros” plz. 3Reyes nº 18 
Bar de la  “Plaza de Toros de 

Vinaròs”
En el teléfono: 660 848 610

Las entradas del día 18 tienen los 
siguientes precios:

Concurso de Recortes: 12 eu.
Exhibición de Emboladores: 10 eu

“Combo” Tarde+Noche: 20 eu

Mientras que las del día 24 festividad 
de San Juan:

Vaquillas de San Juan: 3 eu
Vaquillas nocturnas 

+ Toro Embolado: 3 eu
“Combo” Tarde+Noche: 5eu

El día 24 los niños hasta 14 años 
GRATIS acompañados de un adulto.

Ya a la venta las entradas
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Segons el refranyer és el sant que s’invoca per protegir o 
lluitar contra els incendis. Per això l’anomenen Sant Antoni 

del foc. Però resulta que té molta popularitat per ser el 
protector de les xiques solteres que desitgen trobar xicot 
per casar-se, a més a més se l’invoca per a trobar objectes 

perduts i dels matrimonis desavinguts. A Vinaròs , té 
dedicat una plaça també coneguda com la Mera 

13 de juny
Sant Antoni de Pàdua

Dites de l’estiu

Julián ZaragozàEste  pasado fin de semana se ha celebrado 
en Alcobendas la 3D PRINTER PARTY, 
un evento pensado solo para el mundo 
de la impresión 3D, en el que se juntan 
expertos y amateurs de todas partes 
de la geografía española dispuestos a 
compartir sus conocimientos y sobre 
todo a disfrutar de la impresión 3D. 
Donde además de imprimir y compartir 
experiencias, los participantes traen 
sus propias creaciones y descubren las 
novedades por parte de las empresas 
más importantes del sector.
Durante los días de la Printer Party todos 
los participantes pueden presentar 
sus creaciones al concurso nacional 
de impresión 3D, en este premio hay 
diferentes categorías: mejor impresora 
3D, mejor post procesado, mejor 
mecánica, mejor diseño adaptado, 
mejor aplicación y mejor pieza impresa. 
Además de estas categorías, hay dos 
grandes premios, uno al mejor trabajo 
impreso en 3d y otro valorado como la 
mejor propuesta por parte del público.
Este año ha sido muy especial por ser 
la primera Printer Party después de la 
pandemia y una de las revelaciones del 
evento ha sido el equipo de ELIGE3D, una 
pareja de jóvenes valencianos afincados 
en Madrid, que participaba por primera 
vez en el evento y se coronó con dos de 
los premios de la edición.
ELIGE3D está formado por Iván Albuixech 
y Nuria Albesa, una pareja que además 
de congeniar sentimentalmente, han 
demostrado que son todavía mejores 
cuando trabajan juntos. Iván lleva más de 
ocho años en el sector del 3D y él es el 
que se encarga de toda la parte técnica 
del proceso, poniendo a punto las 
máquinas, diseñando e imprimiendo las 
piezas, mientras que Nuria demuestra su 

Juanvi Gellida

¡Una pareja de ganadores! 
Iván Albuixech y Nuria Albesa

larga experiencia en el mundo del arte, dando vida 
a las piezas a partir de trabajar el postprocesado y 
pintando las piezas de una manera increíble.
Este fin de semana presentaron su candidatura de 
una réplica exacta del famoso Busto de Nefertiti al 
premio nacional de impresión 3D en la categoría 
de postprocesado, llevándose el primer premio 
y consiguiendo también el gran premio por el 
público, quién decidió que su pieza era la mejor de 
todo el concurso.
Además de triunfar con su Nefertiti, Iván y Nuria 
llevaron también una cabeza de Tiranosaurio 
Rex que fue la estrella indiscutible del evento, 
consiguiendo todas las miradas de los que se 
pasaron por la mesa y haciendo que, por aclamación 
de todo el pabellón, el sábado hiciesen un taller 
sobre postprocesado, el cuál resultó ser uno de los 
que más gusto a los asistentes de la 3D PRINTER 
PARTY y que con más ganas a dejado a la gente de 
saber más sobre esta pareja de ganadores.

El pasado 
domingo 29 
de mayo en la 
Iglesia Santa 
Magdalena de 
Vinaròs, Andrea 
Jiménez recibió 
el Sacramento 
de la Primera 
Comunión, 
acompañada de 
sus familiares y 
amig@s. 
Juanvi Gellida

Comunión de Andrea

L’aigua i el foc, només juguen a un joc
Reses un pare Nostre a sant Antoni de Pàdua, 

perquè ens guarde de foc 
i de flama i de la gent de Cornellana.

Per sant Antoni la perdiu busca matrimoni
Sant Antoni beneit, feu-me trobar un bon marit 

que sigue bon home ric, si pot ser tot seguit.
Sant Antoni, aquest ciri és meu perquè em feu 

trobar un bon hereu
Sant Antoni té virtut :  fa trobar el que és perdut, 
posa pau als matrimonis, alabat sia sant Antoni.

A casa de ton germà, no hi veges a estiuejar
A l’estiu menjar calent no és gaire bon aliment

A l’estiu tot el món viu
A l’estiu, el sol viu, fa dibuixos sobre el riu

A l’estiu, la formiga surt del niu
A l’estiu, per l’ombra, i, a l’hivern, pel sol

Al juny, l’estiu no és lluny
Infant i pasta a l’estiu es gasta

Qui diu mal de l’estiu, no sap que diu
Xàfec d’estiu fa la meitat del que diu

A l’estiu, tavernera, a l’hivern fornera
Estiu calorós, hivern rigorós.

Qui no té ovelles a l’hivern, ni garbes a l’estiu, 
en gran descans viu

Si vols tenir salut plena dorm a l’estiu de cara i a l’hivern 
d’esquena

Vianda d’estiu vol regadiu
Tant d’hivern com d’estiu, si podeu, dormiu, dormiu
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‘Cumpleanys futbolero’

Julián Zaragozà
L’equip de futbol Atlétic Escalerillas celebra el 65 aniversari, i ho van fer al voltant de la taula per repassar les millors jugades en tants d’anys història. I és que 
continuen en forma i el caliu amical no els falta a l’hora de compartir els bons moments que sempre donen més vida personal, un equip que en el seu dia el va 
fundar, José Palacios, A tots ells una esportiva felicitació.



11 de juny de 2022

16

SOCIETAT
Setmana Internacional a l’IES Leopoldo Querol 

Construint junts un millor lloc per viure i visitar amb esperit europeu

“Setmana de trobada cultural i ambiental” “Interessant i Intensa”, “enriquidora”, 
“espectacular”, ”emocionante y muy entretenida”, “inoblidable”, així han definit 
les famílies vinarossenques acollidores de alumnat provinent de Països Baixos i 
Itàlia la Setmana Internacional que va tenir lloc el passat més de maig al nostre 
centre i que està emmarcada dintre del projecte Erasmus+ “A Better Place to 
Live and Visit”, “Un lloc millor per viure i visitar” cofinanciat per la unió europea.
Després de dos anys d’entrebancs burocràtics, pandèmia i guerra d’Ucraïna, 
que no ens han permès realitzar les mobilitats programades a octubre i abril 
a Zwolle i Curtea d’Arges per observar les bones pràctiques mediambientals 
dels nostres socis europeus, 16 alumnes del Gymnasiun Celeanum i  5 del Liceo 
Fanti s’han unit al projecte interdisciplinari sobre sostenibilitat que han estat 
preparant durant tot un curs l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES Leopoldo Querol i 
el seu equip docent. 
L’agenda d’aquesta Setmana Internacional ha estat plena d’activitats 
inspiradores de caire divers: actes més formals com la benvinguda al centre i a 
l’ajuntament de Vinaròs, xerrades i tallers sobre sostenibilitat a càrrec d’experts, 
institucions i empreses locals, treball grupal o sortides a espais urbans i naturals 
del nostre entorn i  d’altres més lúdics o esportius a les quals el nostre alumnat 
i professorat ha pogut interactuar amb les delegacions holandesa i italiana en 
un ambient menys acadèmic, però sempre amb el focus d’obtenir idees per 
realitzar el nostre “Llibre verd de bones pràctiques per ciutats europees més 
sostenibles” que serà el producte final del projecte Erasmus +. Amb aquesta 
finalitat,  s’ha realitzat un concurs de foto-idees sostenibles, una acció de 
conscienciació Netart  al Jardí de Sòl de Riu  i s’ha acabat amb presentacions 
de l’alumnat sobre pràctiques sostenibles observades i propostes de millora.
En acabar la setmana,  ens sentim orgullosos del treball realitzat per tota la 

comunitat educativa: alumnat, personal docent i no docent del centre, famílies 
acollidores, institucions, entitats i experts particulars que han col·laborat de 
manera desinteressada a fer possible aquesta Setmana Internacional plena 
d’activitats, aprenentatges i experiències vitals. 
La major part de l’alumnat de 3r preguntaven: “quan serà la següent?” 
Reconeixen que han après de llengua, de resolució de problemes, que han 
socialitzat. Diuen que compartir projecte amb estudiants d’altres països els 
ha obert la ment a altres possibilitats d’encarar la sostenibilitat, la vida, altres 
maneres de fer. Els ha encantat parlar en una altra llengua, conèixer gent 
d’altres cultures, fer amics, aprendre sobre sostenibilitat i conèixer la teva 
ciutat.
També han mostrat la seva satisfacció les delegacions dels dos països, amb 
els quals ens agradaria continuar treballant en futurs projectes. Ara per ara,  
hem d’acabar el projecte Erasmus+ amb les mobilitats d’alumnat i professorat, 
observació i formacions de professorat.
Tot i les bones crítiques, sabem que hem d’anar millorant alguns aspectes, 
necessitem fer equip,  comunicar-nos més i millor. Creiem que hem despertat 
l’interès per la internacionalització,  ara cal mantenir-lo. Esperem que entre tots 
i totes reguem amb il·lusió aquesta llavoreta  i esdevingui amb el temps, com 
la olivera commemorativa d’aquesta setmana que resta al pati des de l’onze de 
maig,  un arbre frondós amb moltes branques, del que puguin gaudir futures 
generacions d’estudiants.

Veieu la  informació detallada sobre la setmana internacional i tots els 
col·laboradors a la pàgina web del nostre centre: 
https://portal.edu.gva.es/iesleopoldo/proj_int/
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Emili Fonollosa
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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 

  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, 1 juliol,  18H30’     

Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs  

“E l   l e c t o r ”                     
                      de  Bernhard Schlink                    

 

Presenta el llibre :  Maite Biosca 
 

 
 

 Michael Berg té quinze anys. Un 
dia, tornant a casa del col·legi, 
comença a trobar-se malament i 
una dona acudeix en la seua 
ajuda. Unes setmanes després, el 
xic, agraït, li porta un ram de flors. 
Serà el principi d'una relació 
eròtica en la qual, abans d'estimar-
se, ella sempre li demana a 
Michael que li llija en veu alta 
fragments de Schiller, Goethe, 
Tolstoi, Dickens ...  
 
 Bernhard Schlink ha escrit una 
enlluernadora novel·la sobre 
l'amor, l'horror i la pietat; sobre les 
ferides obertes de la història; 
sobre una generació d'alemanys 
perseguida per un passat que vola 
sobre ells. 

La presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita Castellá, aparece muerta 
en la habitación de un lujoso hotel de Madrid. La comprometida situación 
exige que quede oficialmente descartado un posible asesinato y que 
la investigación encalle, de manera que el partido en el poder, al que la 
víctima pertenece, ha activado todos los recursos y ha hecho sonar todos 
los teléfonos de las altas esferas que le puedan ayudar a ganar tiempo. 
Por su parte, el jefe de la policía de la Comunitat Valenciana decide ayudar 
al ministro del Interior y al director de la Policía Nacional, Juan Quesada 
Montilla, en su misión: despistar a las autoridades. Para ello ponen el caso en 
manos de dos inspectoras novatas y peculiares: las hermanas Berta y Marta 
Miralles. Radicalmente opuestas entre sí, deberán enfrentarse juntas a un 
turbio mundo de intereses.
 
Alicia Giménez es ganadora de los Premios Planeta, Nadal, Pepe Carvalho, 
José Luis Sampedro, Femenino Lumen, Fregene Internazionale, Women 
Fiction Festival de Matera Award, Grinzane Cavour y Raymond Chandler.
 
Una gran novela negra, audaz e impactante, por una autora premiada y con 
más de 3 millones de lectores en el mundo. El primer caso de Berta y Marta 
Miralles, dos inspectoras que hacen historia.

Alicia Giménez Bartlett firmará 
su última novela en Vinaròs

La escritora firmará   
‘La presidenta’ el viernes 17 

de junio en la librería 
Els Diaris, de 18 a 20h

El pintor Manel Plana, a Vinaròs

El reconegut pintor català Manel Plana (1952) va estar uns dies a Vinaròs, on 
va dibuixar diferents llocs de la ciutat i va impartir una xarrada i va pintar 
una aquarel·la a la Associació de les Ames de Casa. Plana va estudiar pintura, 
grafisme i dibuix a l’Escola Massana, va treballar amb Huguet al seu taller en 
gravat gràfic i solia sortir a pintar amb Ceferino Olivé i Brunet. 
Ha sigut un dels principals promotors de l’associacionisme aquarel·lista i de 
la pràctica de les sortides a pintar en grup. L’any 2002 va ser distingit amb la 
Medalla d’Or de l’ l’Agrupació d’Aquarellistes de Catalunya.
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ATENCIÓ ATENCIÓ, ENGUANY JA COMPLIM LA 
XXX TROBADA DE GEGANTS DE VINARÒS. I ES 
PER AQUEST MOTIU QUE LA COLLA DE NANOS I 
GEGANTS DE VINARÒS, JUNT AMB L'AJUNTAMENT, 
ORGANITZAREM AQUEST GRAN ESDEVENIMENT EL 
MILLOR POSSIBLE.

ENGUANY ENS VISITARAN AL VOLTANT DE 18 
COLLES, ALGUNES VINGUDES DE LLUNY COM 
SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA ) O TORREJON DE 
ARDOZ (MADRID). 

A AQUESTES COLLES ELS VOLEM MOSTRAR COM 
SOM LA GENT DE VINARÒS, ENSENYAR EL NOSTRE 
POBLE, I ELS VOLEM TRACTAR COM ELLS ENS 
TRACTEN QUAN ANEM A LES SEVES TROBADES. I 
ES PER AQUEST MOTIU QUE MAI FALTEN MANS PER 
ORGANITZAR LA TROBADA, JA QUE ESTEM PARLANT 
D'UNES 300-400 PERSONES QUE CONEIXEN EN UN 
DIA SENCER EL NOSTRE POBLE.

DES DE LA COLLA DE NANOS I GEGANTS FEM UNA 
CRIDA A TOTES AQUELLES PERSONES QUE VULGUEN 
AJUDAR-NOS COM A VOLUNTARIS DURANT EL DIA 
25 DE JUNY A LA NOSTRA TROBADA, CONEIXEREU 
DE DINS LA COLLA I L'ORGANITZACIÓ D'AQUEST 
ESDEVENIMENT TAN IMPORTANT EN LES NOSTRES 
FESTES.

SI HO TENS CLARS O NO, I VOLS VENIR A AJUDAR-
NOS, POTS ENVIAR UN CORREU ELÈCTRIC A 
nanosigegant@gmail.com
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diariet.vinaros.es

Visita la nova web del 

DIARIET

Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

El PSOE arruina
a las familias

Dia Internacional dels 
xiquets i xiquetes víctimes 

innocents d’agressió
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Per Amalia Cabos,  regidora de Benestar 

Social i Igualtat

No és il·legal 
però és immoral

Son cuatro años de 
gobiernos del PSOE 
con Pedro Sánchez a 
la cabeza y otros siete 

de gobiernos del Botànic en la Generalitat y en el 
Ayuntamiento de Vinaròs y lo que queda claro es 
que el conjunto de las familias de Vinaròs hoy están 
mucho peor que cuando los socialistas llegaron al 
poder.

El combustible está en máximos históricos, llenar el 
depósito es un suplicio para miles de vinarocenses 
y a pesar de esta dramática situación el gobierno 
central se niega a rebajar los impuestos que 
suponen la mitad del precio que pagamos. Las 
familias de Vinaròs se arruinan, pero Pedro Sánchez 
recauda más que nunca.

La inflación está desbocada, en máximos que no 
se veían desde hace más de 30 años. En lugar de 
reducir impuestos y trabas burocráticas el gobierno 
del PSOE todavía está decidido a crear nuevos 
impuestos para arruinar del todo a las familias de 
nuestro país. Con la subida del IPC el gobierno está 
recaudando más que nunca, pero las familias están 
en la ruina.

La deuda de la Generalitat Valenciana se ha 
disparado hasta los 53.000 millones de euros, 
a un ritmo desbocado fruto de los chiringuitos 
puestos en marcha por Ximo Puig y que solo sirven 
para colocar amiguetes. Las familias valencianas 
arruinadas pero el PSPV-PSOE, Compromís y 
Podemos pensando únicamente en ellos mismos.

La sanidad es un auténtico desastre, las listas de 
espera crecen de forma permanente y la situación 
entre el personal es crítica llegando a la dimisión 
del jefe de servicio de salud mental o el aviso que 
hicieron los facultativos de la UCI ante la pasividad 
de la Conselleria durante meses.

Al PSOE se le han acabado las ideas y ya solo les 
quedan las maniobras de distracción, las cortinas 
de humo y repetir anuncios y promesas con la 
esperanza de que alguien se las crea.

Han hundido a los agricultores con una reforma 
agraria que perjudica a nuestro sector primario. 
Han vendido a los pescadores con un acuerdo 
que perjudica los intereses de nuestros esforzados 
marineros. Están ahogando a la industria con las 
trabas burocráticas y la inseguridad jurídica que 
pregonan todos los días algunos de los 22 Ministros.
España y Vinaròs necesitan de un gobierno del PP. 

Estamos preparados para volver a ilusionar y 
recuperar el pulso de la sociedad. Nuestros vecinos 
merecen otro gobierno que no les arruine. 

El 28 de gener de 2021, el 
plenari de la corporació 
va aprovar inicialment 
el reglament del Consell 

d’Inclusió i Drets Socials de l’Ajuntament de 
Vinaròs. Nosaltres votarem en contra d’aquest 
perquè encara que estavem d’acord en el fons  del 
document, estavem en desacord en la composició 
dels membres , perquè contemplava la figura del 
regidor no adscrit.
    
Aleshores, quan en data 4 de febrer de 2021 al 
BOP nº 14, es va publicar l’anunci provisional del 
reglament , vam presentar al.legacions on varem 
sol.licitar deixar sense efecte l’acord adoptat en 
el punt 2ª de la sessió plenària, apel.lant al Pacte 
Antitrasfuguisme que van signar i refermar tots 
els partits polítics que formen a dia d’avui el 
consistori de Vinaròs al  mes de setembre de 2020. 
     
En l’exposició de motius, argumentarem que el 7 
julio de 1998 es va firmar per la major part de les 
formacions polítiques “L’acord sobre un codi de 
conducta política en relació amb el transfuguisme 
en les corporacions locals. Aquest acord rcollit en 
huit folis, amb actuacions  concretes va tindre 
validesa a parir de 1999.
         
Una de les mesures preses, era que  es 
comprometien a no donar cap suport a a 
cap iniciativa que vinguera dels trànsfugues i 
desentivar-los mitjaçant accions dissuasòries de 
carácter econòmic, reglamantari i protocolari. 
         
El 21 de setembre de 2020, a aquest acord es van 
sumar 23 formacions,entre elles, Compromís, 
Ciutadans i Podem. Als efectes del present acord, 
s’entén per trànsfugues als representants locals 
que han traït als seus companys del grupo on 
concorrien a les eleccions, però Podem va anar 
més enllà  enles seues reivindicacions i considera 
als trànsfugues  “persones corruptes”.
       
Des el PVI creïem que   acceptar la figura del regidor 
no adscrit, dins del Consell és condenable  perquè 
no representa a ningú, només es representa a ell 
mateix, ja que el ciutadans exercint el seu dret a 
el.legir als seus representants , votaren a les sigles 
d’un partit en les eleccions municipals. 
      
El Pacte Antitrasfuguisme, no és una llei, per tant 
no té eficacia jurídica, però permetre la seua 
entrada al Consell, encara que no és il.legal és 
inmoral. 

Calia recuperar les bones practiques polítiques 
i rebutjar les pràctiques corruptes, per això ens 
alegrem que hagi  estat acceptada la nostra 
al.legacio d’excloure al regidor no adscrit del 
Consell. 
      
Acceptar aquesta il.legalitat i promocionar-
la , es anar en contra del acord signat per els 
partits polítcs al 2020 i afavorir el transfuguisme 
que representa una alteració o  falsejament 
de la representació política, així que suposa 
una actuació deslleial vers la voluntat que els 
ciutadans van manifestar amb els seus vots.

Fa 26 anys, al desembre de 
1996, l’Assemblea General de 
les Nacions Unides va fer un 
pas sense precedents en crear 
un mandat amb la finalitat de 

protegir els xiquets enfront del conflicte armat. La 
Resolució suposava l’inici d’un nou consens entre 
els estats membres sobre la necessitat de dedicar 
atenció, promoció i esforços coordinats, per part 
de la comunitat internacional, per a abordar les 
vulnerabilitats i les violacions que enfronten els 
menors en tals situacions. 
Ens sumem a les seues paraules dient que l’atroç 
realitat és que a les guerres i als conflictes armats són 
els xiquets i xiquetes, els membres més vulnerables de 
la societat, els que més pateixen les conseqüències. 
Els menors són víctimes del reclutament com 
a soldats, d’assassinats, de violència sexual, de 
segrest. Són els majors damnificats pels atacs contra 
escoles i hospitals, així com de l’escassetat d’aigua, 
aliments o ajuda humanitària. Des de Sierra Leone 
a l’Afganistan, de Colòmbia a Síria, els xiquets i 
xiquetes són sempre les víctimes.
En el context actual existeix al cor d’Europa una 
guerra que representa una amenaça immediata per 
a la vida i el benestar dels 7,5 milions de xiquets i 
xiquetes d’Ucraïna. Els infants continuen morint, 
resultant ferits, viuen ocults en refugis subterranis i 
estan profundament traumatitzats per la violència 
que hi ha al seu voltant.  
Aquestes circumstàncies estan provocant un 
desplaçament massiu de població: uns dos terços 
dels xiquets i xiquetes ucraïnesos estan desplaçats 
dins del seu propi país o han fugit a algun país veí. 
Entre els menors que fugen, molts no estan 
acompanyats o han sigut separats dels seus pares 
o familiars. Corren un major risc de violència, abús 
i explotació, i quan són traslladats a través de les 
fronteres, els riscos es multipliquen. 
En incloure la meta 16.2 dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, l’Agenda 2030 va 
situar per primera vegada la dignitat de la infància 
i el seu dret a viure sense temor ni violència 
com una prioritat en l’agenda internacional 
de desenvolupament. L’Agenda 2030 i els ODS 
constitueixen una oportunitat única per a fer realitat 
el dret de tots els xiquets i les xiquetes a viure 
sense temor ni violència, com està consagrat a la 
Convenció sobre els Drets del Xiquet.
En aquesta línia es treballa des de l’estat, i des del 
PSPV-PSOE demanem l’alto-el-foc immediat i que 
totes les parts respecten l’obligació de protegir la 
infància de qualsevol mal. Demanem que hi haja 
passos segurs i corredors humanitaris per als menors 
que fugen del conflicte i ens sumem a la sol·licitud 
que tots els estats de la UE garantisquen mesures 
preventives i de suport a aquests menors. La 
comunitat internacional ha d’actuar immediatament 
per a posar fi a totes les formes de violència contra la 
infància derivades de la guerra.
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Per Joaquin Bort

Eva, no fores culpable Antonio B.

Avui, juny de 2022, apropant-
nos a la culminació del primer 
quart del segle XXI, cap persona 
amb un mínim bri de moralitat, 
al nostre poble, a la resta de 
l’Estat i fins i tot a Europa, 

considera l’esclavatge com un estat acceptable en 
la relació entre les persones. I és aquesta, una fita, 
perfectament plasmada en la divisa que la República 
Francesa heretà de la seua revolució: «Llibertat, 
Igualtat i Fraternitat»; de la que ens podem enorgullir.
Però, hi ha un aspecte de la nostra societat, que 
mascara aquesta fita; la prostitució. El sotmetiment 
d’una persona a una altra, que es considera, es troba, 
en una posició de superioritat, corrompent el sentit 
del mutu benefici.

No és l’única nafra de la nostra societat, però, pot 
ser si la més punyent. I ho és, per què és l’única on 
sempre s’ha culpabilitzat a la víctima* - dones, en 
l’aclaparadora majoria dels casos – i no al victimari. I el 
condicionament social de generacions de tolerància 
envers la utilització de les dones com objectes per 
satisfer les apetències sexuals d’homes, ens ha fet 
arribar a culpabilitzar d’un crim tan execrable com la 
violació, a les mateixes víctimes del crim. El mateix 
condicionament que ens ha fet considerar punible el 
que una dona permeta ser violada a canvi de diners i 
no que un home pague per violar.

Per això, per posar un maó més en la construcció 
d’una societat millor i fer que Vinaròs estiga, no 
al vagó capdavanter, sinó a la mateixa màquina 
que estira el tren de l’evolució social, des del grup 
municipal de Podem Vinaròs, hem presentat una 
moció per modificar l’apartat primer de l’article 
tretzé de l’ordenança de convivència ciutadana de 
la nostra ciutat, perquè es deixe de culpabilitzar les 
víctimes de la prostitució i aquest greuge, passi als 
victimaris, “los puteros”, i que en cap cas els efectes 
sancionadors d’aquestes conductes puguen ser 
referides a les persones en situació de prostitució. 
I amb l’aprovació i posada en marxa d’aquesta 
modificació, enorgullir-nos una vegada més, de la 
gent del poble on vivim, Vinaròs.

*També hi ha ideologies i la gent que les defensa, en 
aquest mateix País Valencià nostre, que ens considera 
a la gent de classe baixa i la gent pobra, culpables 
de la nostra situació. D’ací els «¡Que se jodan!» o 
aprovar ordenances municipals que sancionen 
econòmicament a qui es veu en la desesperació de 
captar o vendre’s, per sobreviure.

DECRETOS IDEOLÓGICOS

Las empresas privadas, tendrán por ley, que atender tú llamada en menos de tres minutos, pasarte 
con un operador en caso de solicitarlo y tener siempre a mano, si está norma no se cumple, él libro 
de reclamaciones. Completamente de acuerdo, pero, ¿Y las administraciones? ¿Esas no tienen 
obligaciones? ¿Cumplen con un servicio cercano, sin esperas, atención personificada, sin plazos etc, 
etc?... ¿Seguiremos esperando minutos interminables al teléfono, hasta ser atendidos para pedir una 
cita? ¿Nos seguirá contestando, en ocasiones, una maquina, sin posibilidades de ser atendidos por 
un operador? Cuando se gobierna, por ideología, anteponiendo está, a las soluciones reales de los 
contribuyentes, podemos caer en él descrédito y la falta de cumplimiento de esas leyes ¿Si tú no las 
cumples? ¿Por qué yo? En Sanidad, listas de espera de meses. Interinos en las administraciones con 
contratos basura. Obligaciones de cumplir plazos – Ellos no – Derecho a reclamar, pero primero, 
pagando… Y tantas situaciones, en las que las administraciones no cumplen, y sin embargo, obligan 
a cumplirlas a los demás. No hay cosa peor, que no sufrir un problema, para saber como atajarlo. Es él 
caso del alquiler, todo Diputado o Senador, cobra dietas por manutención y vivienda. Lo de la vivienda, 
suelen ser personas desplazadas, entra dentro de lo razonable, en cuanto a la dieta ¿Tan corto es su 
sueldo que no les da para comer? Aunque, lo de la vivienda, él caso extremo lo tenemos en los señores 
ministros (estos y otros que lo han sido antes) sabían, que, en una vivienda de 250 M, en la actualidad, 
hay ministros que pagan 250 Euros de alquiler al mes (algo simbólico). No es de extrañar que no se 
preocupen por él precio de la vivienda, como ellos no lo sufren. Ellos a Euro él metro. Si tuvieran que 
dedicar más de la mitad de su sueldo a la misma – Los demás, con sueldos de 1000 Euros y alquileres 
de 550 Euros – Cuando entenderán, que la justicia Social, no entiende de ideologías o símbolos, si- no 
de sentido común.   
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PESCA

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES D’ABRIL DE L’ANY 2022 (i III)

Andrés Albiol Muixina

Aguas calmadas en la cálida primavera

La accidentalidad laboral en la pesca

Barco arrastrero tras las faenas de desembarco en la lonja

Semana con una mar tranquila que dejó faenar cómodo en todas las modalidades que están operativas. Las 
extracciones resultaron flojas en general, ya que solo se salvó la xarxa con sus buenas capturas de nuestro 
emblemático crustáceo rey. Y las cotizaciones se mantenían estables.
La pesca de arrastre, los escasos cuatro bous faenaron las cinco jornadas, para subastar gran variedad de 
pescados y mariscos, pero en cambio poca cantidad. Las especies mayoritarias eran; calamar, gamba, pez de 
S. Pedro, pescadilla, salmonete, peluda, galera, caracol, pagel, canana, pulpo roquero y morrallas.
El cerco, las dos traíñas nuestras pescan el peix blau en Burriana.
La flota artesanal, la mitad de barquitas trasmalleras se dedica al langostino. Una lo hace a la sepia. Una al 
lenguado. Y otra a la langosta y cabracho. 
El palangrillo costero, dos barcos operan con este arte de anzuelos para pillar lubina, dorada, pargo y sargo.
Y el atún rojo, las barcas no se dedicaban.

Desde hace unos años, la siniestralidad pesquera está a la palestra al aumentar los naufragios, etc. La verdad 
es que ser pescador es bastante peligroso (en algunas clases de pesquerías) tiene muchos riesgos derivados 
de su propio medio, como el balanceo del buque y guardar el equilibrio, grandes olas de temporales en 
maniobras de calar, rachas de viento, partes móviles de aparejos, altas y bajas temperaturas el mismo día, 
maquinaria giratoria, largar e izar las redes, peces peligrosos con cortes y pinchazos, largas jornadas en alta 
mar, etc. En España hay unas 38.000 personas embarcadas faenando en el sector marítimo pesquero. Según 
las estadísticas del último decenio, los accidentes con baja en la pesca es el doble que en otras profesiones, 
y hay también10 veces más accidentes con mortalidad que en otras actividades. Por tipo de pesca, los 
artes menores (redes de enmalle, largado de anzuelos de palangres, haladores giratorios, proyección de 
fragmentos, trampas, etc) suponen el 30% de accidentes graves y mortales. El cerco (virado nocturno de la 
red, golpes y atrapamientos, aplastado por cargas suspendidas) representa el 33% de accidentalidad. Y el 
arrastre (rotura de elementos de tensión, sobresfuerzo corporal flexionado procesando las capturas, caídas 
en cubierta o al agua por la borda) con el 37%.

Antany, quan es pescava per les 
Balears, les captures d’estos peixos 
eren eviscerades i assecades. Així, els 
pescadors quan tornaven les torraven 
o hidrataven per a guisar-les en salsa, al 
igual que la mussola o caçó. En castellà 
li diuen colayo. El seu nom en llatí és 
Galeus atlanticus. Seláci elasmobranqui 
amb cinc parells d’obertures branquials. 
És una espècie de les diverses de la 
família Escílids o peixos amb nas de gos. 
De cos esvelt, allargat i cilíndric. Cap 
aplanat. Morro llarg. Boca en V. Dents 
xicotetes serrades en unes quantes 
files. Mucosa bucal i peritoneu negre. 
Narines llargues i obliqües amb plecs. 
Rostre amb porus per a detectar preses. 
Ulls verds sense membrana nictant i 
darrere els xicotets espirácles. Té dos 
aletes dorsals. Pectorals. Ventrals. Anal 
llarga. Cabal horitzontal i allargada, 
amb protuberàncies dèrmiques al 
començament superior a manera de 
serra. Talla 50 cm. Pell amb denticles 
dèrmics suaus. Color terrós amb 15/18 
taques fosques ovals i reticulades 
sobre el dors. Regió ventral i zona 
baixa blanca. Vora inferior de la C amb 
dos taques negres. Es reproduïx amb 
acoble. Posa 4 parells d’ous en càpsules 
grogues que s’adherixen al substrat amb 
filaments. Viuen en grans profunditats 
de 100 a 1.000 m. Bentònic. Menja 
peixos i invertebrats. Per a protegir-se 
de depredadors s’enrosca. Escàs. De poc 
valor comercial.

PEIXOS   
Seitó (Boquerón)                           621 kg
Tonyina (Atún rojo)                       717
Escrita (Ratjada, Raya)                959
Totina (Manta)                              18
Besuc (Besugo)                             83
Boga/Xucla (Bogue/Picarel)     4.763
Rallat (Bonito)                                 3
Cavalla (Verdel)                          907
Vetes (Cintas)                                45
Congre (Congrio)                         72
Gall (Pez de San Pedro)              30
Orá (Dorada)                               396
Móllera (Fanéca, Capellán)         400   
Gallineta (Cabracho)                   148
Sorell (Chicharro, Jurel)            5.695
Esparrall (Raspallón)                   633        
Palá (Lenguado)                         512
Sarg (Sargo)                               465
Lliri (Anjova, Lirio)                       438
Llobarro (Lubina)                          50
Mabre (Herrera)                          172
Aranya (Salvariego, Araña)         151

Pagell (Breca, Pagel)               4.465
Peluda (Solleta)                          281
Peix espasa (Emperador)             40
Lluç (Pescadilla, Merluza)        4.260
Rap (Rape)                             1.524
Aspet (Espetón)                            2
Rom empetxinat (Rodaballo)        8              
Juriola (Lucerna, Rubio)            130
Moll (Salmonete)                     4.003
Morralla (Serranos, etc.)            959
Sardineta (Sardina)                     71
Murena (Morena)                          6
Mero (Cherna)                              15
Letja (Pez limón, Serviola)            65
Sorella (Jurel real)                         17
Llissa (Mújol, Lisa)                       435
Pagre (Pargo)                                50
Bisso (Estornino, Bis)                    50
Gatet (Pintarroja)                           51
Roncador (Roncón)                       27             
Rata (Miracielo)                             73
Palometa (Palometón)                  45
Tigre (Lenguado portugués)           9

Corva (Corvallo)                            76
Misèria (Bruixa, Gallo)                   70
Peix de rei (Pejerrey)                      7
Mamona (Brótola de roca)              5
Saboga (Alosa)                             24                                                                      
Dèntol (Dentón)                           118
Chopa (Cántara)                           14
Palomida (Palometa blanca)          3
Morruda (Sargo picudo)                 3
Vidrià (Mojarra)                            28
Salpa (Salema)                            47

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
Rom (Rèmol, Rombo)                  31
Palaí (Acedía)                              71
Xavo (Ochavo)                              9
                                             ______
Total……………………         34.365
                               
CRUSTACIS  
Cranc blau (Cangrejo azul)             9
Cranc de bou (C. de paleta)        523

Escarmarlà (Garagan, Cigala)      13
Llagostí (Langostino)                  40
Galera (Estomatoideo)             766
Llagosta (Langosta)                 177
Gamba (Camarón, Quisquilla)  50
Llomàntol (Bogavante)             10
                                       ______
Total      ........................ 1.585
 MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)             177
Sepió punxa (Choquito)             65
Canana (Pota, Volador)         4.593
Sèpia (Choco, Jibia)              2.871
Polp roquer (Pulpo roquero)    659
P. blanc (P. blanco)                  710
P. mesquer (P. almizclado)       21
Polpa (P. patudo)                      60
Caragol punxent (Cañailla)     153
Llonguet (Holoturia)                   2
                                         _________
Total     ........................    9.313

TOTAL EXTRACCIÓ…          45.263
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Els dies 4 i 5 de juny va tindre lloc en la Piscina 
Servol, un control lliure de marques per a la 
categoría Aleví.
Últim control abans del Campionat Autonòmic d’ 
estiu que es celebrarà en Elda els díes 25 i 26 de 
juny.
Un total de 8 clubs de la provincia es van donar 
cita en Vinaròs : CN Benicarlo, CN La Vall, CN Onda, 

CN Vila-Real, CD Nados, CN Castalia, Vila-swim i CN 
Vinaròs.
Tots intentant millorar marques i aconseguir les 
mínimes per a poder participar en el Campionat 
Autonòmic.
El CNV va participar en un total de 21 nedadors : 
Teresa, Valeria, Marta, Ariadna, Africa, Paula, Naiara 
Milena, Abril, Laia, Roger Damian, Joan, Gabriel, 

Jon, Ferran, Dario, Pol, Hugo, Nacho, Aleix i Kevin.
Van nedar en moltes ganes i van aconseguir bons 
resultats.

Destacarem la mínima autonòmica aconseguida 
per Pol Valls en la prova de 400 mtrs lliures.
Enhorabona a tot l’ equip i ara a preparar bé el Cto. 
Autonòmic d’ Estiu.

Control Lliure Aleví a Vinaròs

23

La Selección Valenciana masculina de natación FEDDI, con    el vinarocense 
Sergi Castell del C N Castalia,  gana por quinto año consecutivo el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas en Torrevieja. 
Las selecciones valencianas masculinas (quinta consecutiva) y femenina 
(segunda consecutiva) de natación FEDDI han conseguido el primer puesto en 
el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas FEDDI 2022  celebrado 

en Torrevieja, seguidos de Andalucía y Madrid. 
Sergi ha participado en el triunfo aportando puntos en las carreras que ha 
participado: 50 y 100 braza y 50 y 100 crol, ademas de los relevos 4x100 estilos 
y 4x100 libres. 
Enhorabuena a tod@s l@s nadador@s de ambas selecciones y especialmente 
a Sergi.

Sergi Castell, campeón de España 
con la Selección Valenciana de natación FEDDI
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

Festa de l’Esport Vinarossenc

Millor esdeveniment esportiu

XXIX Triatló de Vinaròs

Álvaro Urgelles Forcades

Guillem Segura Arnau

Millor tècnic esportiu

Millor esportista absolut Millor entitat de promoció esportiva

Club Voleibol Vinaròs

La carpa de l’Atlàntic va acollir divendres 3 de juny la Festa de l’Esport Vinarossenc 2022, acte organitzat pel CME que va ser presentat pel 
comunicador Txema Grau. Els premis van ser donats a l’escenari per la regidora d’Esports, Begoña López i el primer tinent d’alcalde, Marc Albella, 
en absència de l’alcalde per motius familiars. Durant l’acte es va retre un sentit homenatge a la persona de Constantin Nichita, que va faltar 
recentment. En absència de Guillem Segura com a Millor Tècnic Esportiu, va rebre el premi el seu pare en el seu nom i també en absència de Javier 
Navas, premiat amb la Distinció de l’Esport Vinarossenc, va pujar a recollir el premi Santi Forner. També es va reconèixer la tasca de la Policia Local i 
la Brigada Municipal i es va fer un agraïment als patrocinadors.

X.Flores

Els premiats, amb la regidora d’Esports , Begoña López i el primer tinent d’alcalde, Marc Albella
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Gemma Fibla Miralles

Javier Navas Solsona
Millor esportista promesa

Millor entitat de promoció esportiva

Millor equip promesa Distinció esport vinarossenc

Equip Sub-16 masculí d’atletisme del Club Esportiu Vinaròs

Millor equip absolut

Homenatge Agraïment
Equip sènior masculí de triatló

A la tasca de la Brigada municipal i la Policia Local i als patrocinadors A Constantin Nichita

Altres nominats de diferents discilplines esportives a la Festa de l’Esport
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El passat cap de setmana un grup de 
jugadors del club es van desplaçar fins a la 
platja de San Juan (Alacant) per disputar 
la primera prova autonòmica de volei 
platja en les caregories sub 15 i sub 21. 
Després d’una jornada de volei platja 
intensa, les posicions del Club Voleibol 
Vinaròs van ser les següents:
13ª posició en la categoria sub 15 femení
5ª posició categoria sub 15 masculí
7ª posició categoria sub 21 femení 
3ª posició caregoria sub 21 masculí

Primera prova autonòmica de volei platja sub 15 i sub 21

Laia Casanova

El passat dissabte 4 de juny els nostres nedadors Zoe, Ainhoa, Jana, Gemma i Damian acompanyats del seu entrenador David León van acudir a 
Amposta per a nedar la Travessia d’Amposta, nedant l’Ebre, organitzada pel Club Natació Amposta.
La Travesia menuda, en un recorregut de 500 mtrs pel Riu Ebre, era la que per categoria els corresponia nedar als nostres nedadors.
Per a ells era la primera vegada en nedar al Riu i va ser una experiència enriquidora.
Damian Burriel en un temps de 5.03 i Jana Graell en un temps de 5.10, van ser els guanyadors de la Travessia Menuda d’Amposta.
Zoe, Ainhoa i Gemma van fer bon temps.
Enhorabona a tots per representar al CNV en aquesta Travessia i a continuar així !!!

22a. Travessia Amposta, nedant l’Ebre
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2917, de data 30 de novembre de 2020, van ser aprovades la 
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de COORDINADOR/A 
ESPORTS, escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, tècnics superiors, grup A, 
subgrup A1 vacant  en  la  plantilla  de  personal  funcionari  de  l’Ajuntament  de  Vinaròs  i  
inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2017, pel sistema de selecció concurs oposició, per  
torn lliure.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en la pàgina web 
municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà del 27 de maig al 23 de juny de 2022. 

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

El que es fa públic per a general coneixement. 

Vinaròs a 26 de maig de 2022 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2917, de data 30 de novembre de 2020, van ser aprovades la 
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de COORDINADOR/A 
ESPORTS, escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, tècnics superiors, grup A, 
subgrup A1 vacant  en  la  plantilla  de  personal  funcionari  de  l’Ajuntament  de  Vinaròs  i  
inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2017, pel sistema de selecció concurs oposició, per  
torn lliure.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en la pàgina web 
municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà del 27 de maig al 23 de juny de 2022. 

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

El que es fa públic per a general coneixement. 

Vinaròs a 26 de maig de 2022 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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TAULER MUNICIPAL

Participa i guanya 300 € en compres!
Consulta les bases en www.vinaros.es 



11 de juny de 2022

29

ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
PUBLICITAT
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Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció:  Laborals: 9.00 i 
19.00 h  Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 
12.00 i 19.00h. 

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

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

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

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

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

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

HORARI DE MISSES

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

016
674 700 700

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Vinataxi 600 600 333

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat” 

Gas butà 964 45 11 24

         TRENS  VINARÒS-VALÈNCIA         VINARÒS-CASTELLÓ

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

CATÍ    

ANROIG

XERT

SAN MATEU

CANET

LA JANA

TRAIGUERA

SAN JORDI

VINARÒS

8:15

8:25

8:30

8:45

9:00

9:10

9:15

9:20

9:45

17:30

17:20

17:15

16:55

16:45

16:35

16:30

16:25

16:00

CATÍ - VINARÒS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES no festivos

*resto de días sin servicio

VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/09/20

E L  D I A R I E TVinaròs

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 
NO FESTIUS

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

CATÍ-VINARÒS

URBÀ VINARÒS

DILLUNS A 
DIVENDRES

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

8:30
9:15
9:55

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

7:30
8:30
9:35

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

7:30
8:50

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

8:00
9:00

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

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

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

9:10
9:50

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

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

          10:30
12:20
18:00

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

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

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

11 juny MATEU C/Sant Francesc 103
12 juny TORREGROSA Av. Llibertat 9
13 juny PITARCH C/Pilar 120
14 juny VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15

15 juny FERRER Pl. Sant Antoni 34
16 juny ROCA C/Sant Francesc 6
17 juny GUIMERÁ   Plaça Església

18 juny ADELL P.Picasso-Pius XII

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:05

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:48

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 19/10/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - C/ San Francisco (casal)

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:52:01

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

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

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:53:06

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

Parades Vinaròs-Benicarló-Peníscola:  

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

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

Rio Sérvol - VINARÒS, a: 
BENICARLÓ
PEÑISCOLA

PEÑÍSCOLA, a:
BENICARLÓ
VINARÒS

Renfe BENICARLÓ, a:
BENICARLÓ Centro
PEÑISCOLA

PEÑISCOLA, a:
BENICARLÓ Centro
Renfe BENICARLÓ

Peñiscola

Vinaròs
Horarios revisados Julio 2021, actualmente en vigor

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

De 6:30 a 23:30 cada 30 minutos

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

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

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

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

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

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

HORARIOS AUTOBÚS

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

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

Vinaròs: Tel. 964 401 936

Vinaròs

Cervol

Riu Cervol

Vinaròs

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:13

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:54

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

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

juny

Més info sobre
el Codi Ètic:

inclusio
,

—Després de comprar al Mercat, vaig a pegar una volta per Vinaròs, tot està adaptat tal 
com em van explicar a la Tourist Info! 

Treballem perquè el turisme constituïsca un motor de desenvolupament sostenible amb la 
promoció dels drets dels grups de població més vulnerables, especialment les xiquetes i els 

xiquets, la gent gran, les persones amb diversitat funcional i les minories ètniques.

—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

juny

Més info sobre
el Codi Ètic:

inclusio
,

—Després de comprar al Mercat, vaig a pegar una volta per Vinaròs, tot està adaptat tal 
com em van explicar a la Tourist Info! 

Treballem perquè el turisme constituïsca un motor de desenvolupament sostenible amb la 
promoció dels drets dels grups de població més vulnerables, especialment les xiquetes i els 

xiquets, la gent gran, les persones amb diversitat funcional i les minories ètniques.


