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I M P O RTA N T
Aquest setmanari no accepta com a 
seues les opinions expressades pels 
col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l’autenticitat 
de la publicitat. Les col·laboracions ens 
poden fer arribar per correu electrònic 
a diariet@vinaros.es i no podran 
sobrepassar les 25 línies en Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fix. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
DNI de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del 
representant responsable. No s’admetran 
pseudònims. La direcció no es compromet 
a publicar les col·laboracions que arriben 
després del dimarts a les 13 hores.

En escrits que requerisquen resposta sols 
s’admetrà un torn de rèplica.

VinaròsE L  D I A R I E T

La Plataforma de Contractació del Sector Públic ha publicat l’anunci de licitació de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública per al Servei d’arquitectura i enginyeria per a la redacció dels projectes i la direcció facultativa relatiu a 
l’ampliació de les consultes externes de l’Hospital comarcal de Vinaròs. 
Es tracta d’un pas molt important per a executar l’ampliació d’aquesta àrea assistencial que consistirà a construir 16 noves 
consultes destinades principalment a Oftalmologia, amb sala per a l’administració de medicació intravítria, i Traumalògia, 
amb sales de guixos i sales d’Infermeria. A més, El projecte permetrà dotar a les consultes d’un major espai assistencial 
i destinar zones d’espera més àmplies, amb l’objectiu de millorar l’activitat professional i l’atenció i confort de pacients.
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que “es tracta d’una bona notícia per a Vinaròs i tota la comarca perquè suposarà 
una important millora en l’atenció sanitària”. Segons assenyalava aquesta mesura s’afegirà a altres impulsades des del 
Govern Autonòmic com el nou pla estratègic, on sobretot destaca facilitar i incentivar l’arribada de professionals als llocs 
de difícil cobertura. 
Document de plecs
La Plataforma de Contractació publica així mateix el Document de Plecs en el qual figura tota la documentació necessària 
per a la licitació, que compta amb un valor estimat del contracte de 109.469,18€ i un termini d’execució de 12 mesos. 
La seua tramitació és ordinària pel procediment obert simplificat i el termini de presentació d’ofertes, segons la mateixa 
publicació, finalitza el dia 18 de juny de 2022, a les 14 hores.

Sanitat licita la 
redacció del projecte i 
la direcció facultativa 

de les obres per a 
les noves Consultes 

Externes de l’Hospital

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha informat a l’Ajuntament que a partir d’aquesta setmana es des-
viaran els vehicles de la N-238 pel camí de serveis que s’ha construït. Segons destaquen aquesta via té unes dimensions 
similars a l’actual carretera principal i per tant es garantirà el pas correcte del trànsit mentre duren les obres. 
D’altra banda, a l’encreuament entre la N-238 i la CV-101, principal accés a Alcanar, el trànsit es traslladarà per la roton-
da provisional que es troba parcialment executada. Cal destacar que aquestes modificacions es mantindran durant 12 
mesos, fins que finalitzen les feines a la carretera principal. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que “tot i els inconvenients que puguen ocasionar les obres es tracta d’un projecte 
molt important per a la millorar de la seguretat viària”. En aquest sentit recordava que es tracta d’una inversió de 12,8 
milions d’euros per a fer l’ampliació del traçat, reordenar tots als accessos a la via i adequar les connexions amb l’AP-7. Així 
mateix, també s’inclourà la millora de l’accés fins al municipi d’Alcanar, un dels punts més perillosos de la via.
Segons les dades facilitades per Foment cada dia circulen prop de 8.900 vehicles per la N-238, entre ells uns 1.400 pesats. 
Amb les obres sobretot es donarà una major seguretat per als conductors amb l’ampliació de la plataforma de la carrete-
ra i la creació de vorals amb una amplada d’1,5 metres, fins ara inexistents en molts trams del vial.
Alsina insistia que “aquestes obres per fi atendran una reivindicació històrica dels veïns del Baix Maestrat i Montsià amb 
una carretera més segura per a les milers de persones que cada dia circulen per la via”. Per acabar, l’alcalde afegia que 
mentre duren les obres cal circular amb prudència i atendre tots els senyals i indicacions dels operaris.

Les obres a la 
N-238 desviaran 

el trànsit per la via 
de serveis

 Les obres se centren en 
la carretera principal i es 

desviarà la circulació pel vial 
de servei mentre duren les 

feines, uns 12 mesos

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

+34 964 82 50 48

¡ Felices Fiestas !¡Vendemos tu casa ! 
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El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Albella, i la regidora de 
Transició Ecològica, Carmen Morellà, han donat a conéixer el projecte presen-
tat per l’Ajuntament per a la reforma i millora energètica del Pavelló Municipal. 
En total suposaria una inversió de 3,7 milions d’euros que finançaria el Ministe-
ri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través del Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació dels Edificis Públic, PIREP. 
La regidora Morellà ha explicat que “hem decidit presentar el projecte del Pa-
velló perquè es tracta d’un edifici que es va construir al 1974 i té moltes de-
ficiències energètiques i la proposta permetria reduir més d’un 30% l’actual 
consum elèctric”. Segons assenyalava en el cas d’aconseguir la subvenció 
suposaria una ajuda econòmica de 2,9 milions d’euros per part del Ministeri, 
mentre que la resta de la inversió, aproximadament uns 700.000€, l’assumiria 
amb fons propis l’Ajuntament.  
Per la seua banda, el regidor Albella detallava les obres del projecte amb la 
substitució integral de la coberta de tot el Pavelló per elements de fusta i aï-
llants, que ajudaran a regular la temperatura, al mateix temps que també re-
duiran la reverberació del so. Així mateix, es faran claraboies que permetran 
l’entrada de la llum natural i facilitaran la ventilació de l’interior. 
Una altre dels punts que presenta el projecte és la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques. Albella comentava que “serviran per oferir energia al mateix Pa-

velló i també al col·legi Sant Sebastià, creant d’aquesta forma una comunitat 
energètica”. La reforma de les instal·lacions també inclou la substitució de la 
caldera de gasoil per un sistema d’aerotermia, per garantir el correcte funcio-
nament de totes les dutxes quan es fa un ús intensiu. 
El projecte també contempla l’adequació dels vestuaris i l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques, a més de la millora de tota la lluminària interior 
per unes de més eficients de tipus LED i renovar la pista sintètica. Pel que fa a 
l’exterior, Albella explicava que es farà la rehabilitació integral de tota la façana 
amb aïllament complet, a més de crear voladissos a l’entrada est.
Abella assenyalava que en el cas d’aconseguir la subvenció les obres es des-
envoluparien en termini de 14 mesos i començarien a l’estiu amb un calendari 
d’actuació que intentaria ocasionar les menors molèsties possibles als usuaris 
del Pavelló. 
Nou pavelló l’institut José Vilaplana
Albella recordava que el projecte de reforma de l’institut José Vilaplana inclou 
la construcció d’un pavelló independent. En aquest sentit, el regidor detallava 
que “amb aquest dos projectes aconseguirem tenir un Pavelló Municipal adap-
tat a les necessitats del segle XXI i un nou poliesportiu a l’institut José Vilaplana 
que serà independent perquè les entitats i clubs el puguen utilitzar fora de 
l’horari lectiu i educatiu, disposant així dos pavellons a la ciutat”.

L’Ajuntament opta a les ajudes PIREP 
amb la reforma integral del Pavelló Municipal

El consistori ha presentat un projecte valorat en 3,7 milions per fer una rehabilitació integral 
de les instal·lacions amb la millora de l’eficiència energètica i el canvi de la pista sintètica
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Apnal Ecologistas en Acción ha hecho públicas las banderas negras 2022 de todo el terri-
torio nacional, y destacan los 2 informes de la provincia para elegir los tramos litorales de 
referencia por mala gestión y por contaminación. Una de ellas es la playa del Triador de 
Vinaròs, que ha recibido la bandera negra a su mala gestión.
Señalan desde esta asociación que en octubre de 2021 el Ayuntamiento de Vinaròs, con 
el beneplácito del Departamento de Costas, autorizó la utilización de maquinaria pesada 
para aportar arenas, mover y allanar las gravas, y limpiar de residuos las dos calas que 
forman la playa del Triador y que estaban separadas por un acantilado. “Dicho acceso pro-
vocó la afección a parte del acantilado existente y a las rocas que habían sido erosionadas 
de forma natural y actuaban como espigón natural contra la erosión”, apuntan.
A ello se añade que el Ayuntamiento de Vinaròs, “ha dado licencia urbanística para permi-
tir la construcción, en primera línea de costa, de un nuevo complejo urbanístico llamado 
“Residencial Entremares” con la futura construcción 23 viviendas en ejecución desde abril 
de 2022 y financiadas por un fondo buitre bancario”.
Desde Apnal EA consideran que las actuaciones de mantenimiento y limpieza, realizadas 
con maquinaria pesada en la playa del Triador, han provocado la alteración de la realidad 
física de la playa y el acantilado, así como de la zona marina, por los movimientos de tierras 
y afecciones a sus roquedos.
“Este tipo de obras, de cariz turístico, no tienen ningún sentido pues el mar va a eliminar 
rápidamente cualquier aporte de arenas y tierras para volver a su estado natural, las gra-
vas. Supone un innecesario gasto de dinero público y una pérdida de tiempo que año 
tras año se realiza en muchos otros puntos del litoral. Además la retirada de residuos que 
pudieran existir en la playa deben realizarse de forma manual para evitar daños y fomentar 
los puestos de trabajo”, indican. Por otro lado, destacan que “la urbanización de los pocos 
espacios libres en el litoral, potencia la degradación de la costa, la pérdida de la biodi-
versidad y la peligrosidad, pues se crean viviendas en zonas sometidas a una imparable 
regresión litoral debido al cambio climático. Son auténticas estafas hacia los ciudadanos 
que compren estos inmuebles y que en un futuro se verán tremendamente afectados por 
daños debido a los fuertes temporales y la regresión litoral”.
Propuestas de mejora
Los ecologistas proponen actualizar los deslindes de las zonas de dominio públíco maríti-
mo terrestre, tanto en la costa norte como en la sur del municipio, “pues hoy en día están 
completamente desfasados”, además de “prohibir cualquier construcción que afecte a di-
chas nuevas zonas de deslinde”.  También consideran importante “evitar la utilización de 
maquinaria pesada para limpiar las playas, debiendo hacerse de forma manual, eliminar 
las construcciones ilegales o las que invadan las zonas DPMT, reubicar a las personas e in-
muebles afectados por la regresión litoral en las zonas costa norte y costa sur y prepararse 
para lo que nos viene con el cambio climático”.

Apnal EA otorga la bandera negra 
por mala gestión a la playa del Triador

Vinaròs participarà un any 
més en la campanya im-
pulsada des d’Ecovidrio 
per aconseguir la Bandera 
Verda i ser el municipi que 
més envasos de vidre reci-
cla. Aquesta entitat sense 
ànim de lucre treballa per 
a la gestió correcta del resi-
du i amb aquesta iniciativa 
pretén premiar l’esforç dels 
establiments hostalers i 
l’activisme dels municipis 
costaners cap a la transició 
verda.
Cal destacar que en el cas 
de Vinaròs participen un 
total de 100 establiments 
hostalers amb la finalitat 
d’incrementar els nivells 
de recollida selectiva dels 
envasos de vidre.
La campanya, que es des-
envoluparà del 15 de juny 
al 31 d’agost, contempla 
accions per a donar res-
posta al notable increment 
de la generació de residus 
d’envasos de vidre en zo-
nes costaneres ocasionat 
pel turisme estival. A l’estiu 
es consumeixen un terç 
dels envasos de vidre que 
es posen en circulació i un 
52% d’ells es genera direc-
tament en el sector hosta-

Vinaròs competirà amb 39 
municipis de la Comunitat 
Valenciana per aconseguir 

la Bandera Verda d’Ecovidrio

L’objectiu és 
fomentar el 

reciclatge dels 
envasos de 

vidre entre el 
sector hostaler 
i lluitar contra 

el canvi 
climàtic

ler, per la qual cosa la seua implicació 
és clau per a generar una transició 
real cap a un model més circular.
La regidora de Transició Ecològica, 
Carmen Morellà, ha explicat que es 
facilitarà als establiments cubells 
amb rodes, amb capacitat per a 80 
litres, perquè puguen transportar el 
vidre fins als iglús de color verd, així 
mateix també es comptarà amb for-
madors ambientals que seran els en-
carregats d’informar de la campanya 
i fomentar el reciclatge.
Morellà insistia que aquesta cam-
panya forma part de les polítiques de 
l’Ajuntament per fer de Vinaròs una 
ciutat més sostenible i respectuosa 
amb el Medi Ambient.

Más de 40 años al servicio bucal de toda la comarca.

¡Les desea felices fiestas!
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Tian Stil Home es reinven-
ta, en un local nou al ca-
rrer Pont 50, al costat del 
Mercadona i a uns pocs 

metres de l’antic, però en 
molt més espai a l’interior 

i un nou concepte de 
barberia i estilisme, oferint 

una exposició vintage i 
una experiència única.

L’acte de reinauguració va comptar 
amb la benedicció de Mossén 

Cristóbal, així com la presència de 
l’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, 
i del  primer tinent d’alcalde, Marc 
Albella. També va assistir una gran 
afluència de clients i amics que van 

poder admirar el nou local. 
El decorador és Àlex Piquet 

de Corimans.

Reinauguració: Tian Stil Home es reinventa en un nou local

PUBLIREPORTATGEE L  D I A R I E TVinaròs
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La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interès 
Turístic, encapçalada pel primer tinent d’alcalde, 
Marc Albella, ha fet un pas més endavant per fer 
que les platges de Vinaròs siguen més inclusives. 
Es tracta de la col·locació de banderes amb el 
codi Color ADD, un sistema gràfic per a identifi-
car els colors per a les persones amb daltonisme 
o discromatòpsia, d’aquesta forma podran veure 
amb un simple cop d’ull quin és l’estat de la mar. 
El regidor Albella, ha destacat que des de 
“l’Ajuntament hem fet una forta aposta per 
fer de Vinaròs un municipi inclusiu per al tu-
risme i veïns,  amb platges accessibles i  servei 
d’acompanyament per a prendre el bany per a 
les persones amb mobilitat reduïda, a més de la 
instal·lació de senyalització turística intel·ligent i 
inclusiva”.

Vinaròs aposta 
per unes platges 

més inclusives
La iniciativa consta de la 

col·locació de banderes per a 
persones daltòniques o amb 

discromatòpsia

L’Ajuntament de Vinaròs, junt amb l´empresa concessionària Acciona, ha elaborat un pla d’actuació integral 
per tal de reforçar la recollida dels residus i donar un servei òptim a la ciutadania de cara a la temporada esti-
val, tenint en conte l’augment de població i les altes temperatures.
Es realitzarà un seguiment especial en aquelles zones més crítiques de la ciutat, amb l’increment del nombre 
de contenidors sobretot a la zona nord i sud, com ara els carrers de la Cala Puntal X, Francisco José Balada o 
Ameradors. D’altra banda, també es reforça la neteja de contenidors per a prevenir els mals olors, amb servei 
d’hidronetejadora i renta-contenidors,  a més, de col·locar bosses que neutralitzen l’olor en aquelles unitats 
més problemàtiques.
Des de l’Ajuntament es recorda a la ciutadania que els residus s’han de dipositar degudament separats en 
els contenidors a partir de les 20:00h, especialment els de fracció o orgànics per evitar males olors i l’aparició 
d’insectes amb la calor. 
Finalment, també es recorda als veïns que disposen d’un servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells 
al telèfon 900 87 88 65, l’empresa concessionària indicarà el com deixar els grans voluminosos i el dia que 
farà la recollida.

L’Ajuntament reforça el servei de recollida 
de residus per a la temporada d’estiu

El Centre del Coneixement Vinalab ha 
acollit una reunió amb tots els coor-
dinadors del territori per a la creació 
de la seu de supervisió del Departa-
ment 01 dels Serveis Socials Baix i Alt 
Maestrat-Els Ports. Cal destacar que 
l’atenció primària bàsica és compe-
tència dels ajuntaments i Mancomu-
nitats, la específica es coordina amb 
la Generalitat Valenciana, mentre que 
la secundària i recursos residencials és 
competència del Govern Autonòmic. 
La regidora de Política Social de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Amàlia Ca-
bos, va ser l’encarregada de donar 
benvinguda als assistents, entre els 
quals es trobaven el director provin-
cial de Polítiques Inclusives, Luis Gó-
mez, la recent nomenada supervisora 
del Departament, Gemma Redó, i els 
coordinadors/es d’Alcalá de Xivert, 
Benicarló, Peníscola i Vinaròs, així com 
els de les Mancomunitats del Baix i Alt 
Maestrat-Els Ports
En l’ordre del dia es va tractar la 
problemàtica generada per l’allau 

d’informes sol·licitats pels jutjats a tenor dels últims canvis legisla-
tius per a adopció de mesures envers les persones discapacitades, 
davant situacions de vulnerabilitat social en els desnonament, 
l’estat dels Contracte Programa signats per la Generalitat i les enti-
tats supramunicipals i municipals, que impliquen uns compromisos 
de contractació de professionals per a cada ajuntament/Manco-
munitat per llei. D’altra banda, també es va parlar dels recursos de 
caràcter comarcal previstos per al Departament, com el Centre de la 
Dona, Centre per a Discapacitats, ampliació del Punt de Trobada Fa-
miliar i el Centre de Dia per a menors; tot recursos de competència 
de la Generalitat Valenciana.

Vinaròs acull la primera reunió dels coordinadors 
de Serveis Socials de la comarca

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su portavoz Juan Amat, ha denunciado hoy “la inefi-
cacia del gobierno que preside Guillem Alsina puesto que, de nuevo, a las puertas del verano y 
en la semana que comienzan las fiestas de San Juan y San Pedro, los contenedores soterrados 
vuelven a estar averiados en pleno centro de la ciudad”.
Amat ha recordado que “es un problema que venimos denunciando desde hace meses y que no 
se soluciona pese a las múltiples quejas de vecinos, comercios y locales de restauración que se 
ven perjudicados por una mala gestión municipal”.
Los populares han lamentado “la imagen que ofrece nuestra ciudad, con soluciones prometidas 
que nunca llegan y problemas que se repiten de forma sistemática sin que nadie ponga una 
solución definitiva”.
El portavoz popular ha exigido al gobierno municipal “soluciones de una vez por todas y expli-
caciones ante una evidencia como es la desidia municipal que perjudica a los sectores produc-
tivos y molesta a los vecinos y visitantes”.

El PP advierte que siguen sin solucionarse 
los problemas de los contenedores soterrados
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X.Flores
L’objectiu és unir les empreses d’un mateix 
polígon en una entitat per tenir més força a 
l’hora de demanar ajudes i subvencions a les 

administracions per a la modernització i la millora 
de la competitivitat

Reines de la Fira i Festes
Martina 
Oms Mormeneo

Edat: 
9 anys

Estudis:  
4t Primària

Aficions: 
Ballar, patinar i 
tocar el piano

Com vas viure el moment de ser elegida Reina infantil?
Vaig estar tot l’acte súper nerviosa i quan vaig sortir reina em vaig emocionar mol-
tíssim. Estava súper feliç! No m’ho creia! Sortir reina entre 15 era molt difícil! Vaig 
mirar a ma mare i ja em vaig aixecar a saludar la gent que havia vingut a veure l’acte 
i se’m va posar la pell de gallina de veure a tots aplaudint. Va ser una passada!
Quin és el teu primer record de les festes o que acte creus que t’agrada més?
El meu primer record és quan em van dir els papás que podia ser dama represen-
tant la Penya Barça! I crec que els actes que em fan més il·lusió,a banda de la meua 
presentació a la Penya que va ser genial, són la Proclamació i la nit de blanc. 
La veritat és que estic prou nerviosa!
Què signifiquen per a tu les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Signifiquen molta diversió amb totes les dames i els cavallers infantils que ja ens 
hem fet amics i sé que seran unes festes que no oblidarem mai. 
I també representar tant a la Penya Barça com a Vinaròs sent reina infantil és una 
gran satisfacció! Visca Vinaròs!

Penya BarçaClub Taekwondo Atencia

Edat: 
19 anys

Estudis: 
ESO, Grau 

mitjà d’esport 
i acabant  

l’últim any del 
grau superior 

d’Educació 

Infantil

Aficions: 
practicar 

taekwondo, 
cuidar i educar 

xiquets i 
xiquetes i 

passar temps 
en la família i 
en els amics

Alba 
Atencia Sales

Què creus que suposarà per a tu ser la Reina de les Festes?
Per a mi ser Reina de les festes suposa un gran honor ja que serè la 
màxima representant del poble i també una gran resposabilitat que as-
sumixo i ho farè amb molta il·lusió i ganes. Espero fer-ho el millor possi-
ble i que tots els vinarossencs disfruten de les festes igual que jo ho farè.
Què signifiquen per a tu les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Les festes de Sant Joan i Sant Pere per a mi són molt importants des de 
que era menuda, ja que són les millors festes de Vinaròs. Ens juntem per 
gaudir de la fira, festes, tradicions, concerts i l’arribada de l’estiu. A més 
a més, serà un gran orgull ser la màxima representant del nostre poble, 
somni que es farà realitat aquest any.
Quina aportació voldries fer per aquests dies tan especials?
Lo que jo aportarè en aquestes festes serà ganes de viure-les al màxim, 
alegria, simpatia, companyerisme, il·lusió i sobre tot, que siguen inobli-
dables per a tots.
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Yeray 
Doménech Hernández

Naia 
Prades López

Noa
Mellado Forcadell

CEIP Manuel Foguet

Edat: 
10 anys

Estudis: 
4t Primària

Aficions: 
Tocar el tabal als 
Nanos i Gegants 

de Vinaròs i jugar a 
bàsquet

Per a mi les festes 
signifiquen tradició i 
música, disfrutar de 

les activitats del nostre 
Ajuntament pels carrers 
de Vinaròs, i sobretot de 

la fira i els focs.

“

“
“

“Les festes signifiquen molt per a mí. Sempre m’han agradat, per 
jugar, passar-ho bé amb els amics, anar a la fira i a concerts. 
Aquest any tinc la sort de ser dama i representar a la meua 

escola. Serà molt especial, ja que junt amb els meus companys, 
dames i cavallers, coneixerem més les festes del nostre poble i 

ho passarem molt bé junts. Em fa molta il·lusió. I vull donar les 
gràcies a l’escola i a la meua familia per poder fer-ho possible.

Edat: 
9 anys

Estudis:
 4t de primària

Aficions: 
M’agrada fer 
acrobàcies, 

patinar, jugar a 
bàsquet, pintar 
i tocar el piano

CEIP Sant Sebastià

 Disfruto molt de 
les festes amb la 

família celebrant-
ho amb un dinar. 

També m’agraden 
les batucades i el que 
més, la fira del poble.CEIP Misericòrdia

Edat: 
10 anys

Estudis:
Estic estudiant 
4t de Primària

Aficions: 
M’agrada molt 

dibuixar

Martina 
Ortega Dworniczuk

CEIP Assumpció

Edat: 
9 anys

Estudis: 
4t de Primària

Aficions: 
Cantar, dibuixar, ballar 

i pintar

Per a mí les festes són molt 
importants perquè sóc dama 

de la meua escola i em fa 
molta il.lusió, i perquè ja 
estem de vacances i tant 
la meua família com jo 

disfrutem molt d’aquests 
dies. També m’agraden 

perquè anem a la fira, a fer 
un gelat o granissat i també 

algun dia a sopar fora de 
casa.

Mar 
Folch Forner

Mati Mestre AXA

@matimestreaxa

Bones Festes!

MATÍAS MESTRE BLASCO
Comptatributs Global Assegurances, S.L.

Agencia de Seguros e Inversiones
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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

Martina
Castejón  García

Martí
Gandia   Torres

CEIP Jaume I

Societat Musical La Alianza

“
“

“
“

Edat:
10 anys

Estudis: 
4t primària

Aficions: 
ballar, cantar y 

dibuixar

Edat: 
8 anys

Estudis: 
3er de 

Primària al 
col·legi Nostra 
Senyora de la 

Consolació

Aficions: 
La música i el 

futbol

Per a mi les festes 
signifiquen vore a la 
gent del meu poble 
molt feliç, disfrutar 

d’aquesta meravellosa 
temporada, passar-ho 
molt bé amb les altres 

dames i cavallers, 
conéixer més el nostre 

poble i també els 
vinarossencs que 

l’habiten.

La fira i festes signifiquen l’inici de les vacances d’estiu i el 
moment en que tinc més temps lliure per a poder jugar en els 
meus dos germans i amics. Són uns dies on tinc l’oportunitat 

d’anar a la fira, de córrer la traca, de xalar en els nanos i gegants 
i amb la música de La Alianza i enguany fer nous amics i 

amigues entre les dames i cavallers.

Mar 
Folch Forner

Numa Music 
Espai de Sensibilització Musical

Edat: 
10 anys

Estudis: 
4t de primària al CEIP Sant 

Sebastià

Aficions: 
música, llegir, anar a la 

platja i jugar amb els amics 
i amigues

Les festes signifiquen que 
comença l’estiu, que arriba la fira, 

la traca pels carrers, els nanos i 
gegants… i moltes més coses. 
Segur que aquest any les viuré 

d’una altra manera ; tinc moltes 
ganes de posar-me el vestit 

regional i de que em posen la 
banda. Espero passar-m’ho molt 

bé i fer molts amics i amigues.

Jaume 
Gargallo Esparducer

Club Tenis Vinaròs

Per a mi les festes de Sant Joan i Sant Pere són molt 
significatives perquè indiquen que l’estiu ja ha arribat 
i hem acabat l’escola per a disfrutar de les vacances i 

poder tornar a còrrer la traca i anar a la fira.

Edat: 
8 anys

Estudis:
 3er primària

Aficions: 
Tenis, jugar 

amb els 
amics, anar 
en bicicleta 

i jugar a 
videojocs.
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Macarena 
Chau Ortí

Padel Stroke

Per a mi les festes de 
Sant Joan i Sant Pere 
signifiquen diversió, 

alegria, tradició i aquest 
any  també il·lusió, ja 

que sóc dama del meu 
poble. A més, quan 

arriben les festes arriben 
les desitjades vacances 

d’estiu i així podem 
gaudir-les molt més. El 

que més m’agrada de les 
festes són, sense dubte, la 

traca i la fira.

Edat: 
10 anys

Estudis: 
4t de primària

Aficions: 
Jugar al pàdel

“

“
“

“

Islendy Corina 
Sánchez Asensio

Edat: 
10 anys

Estudis: 
5é de Primària

Aficions: 
Escoltar música, 
dibuixar i ballar

Per a mi les festes 
signifiquen: tradició, 

cultura, diversió, 
disfrutar de cada 
racó del poble, les 

noves amistats per 
al récord i lo més 

important, sentir-me 
més vinarossenca que 
mai.¡Que visquen les 
Festes de San Joan i 

San Pere i que visque 
Vinaròs!

Peña Taurina 
Pan y Toros

Quan arriben les festes el 
cole ja s’ha acabat, i tenim 
més temps per jugar en els 

amics, anar a la platja, anar 
a la fira ; a les nits m’agrada 
molt còrrer la cordà. També 

m’agrada molt anar a vore el 
Castell de focs artificials de la 
nit de Sant Pere. Aquest any 
que sóc cavaller estic molt 
content perquè estic fent 

nous amics i estem xalant 
molt.

Isaac 
Alcácer Caro

Col.legi Ntra Sra 
de la Consolació

Edat: 
10 anys

Estudis: 
4t de primària 

Aficions: 
Música, percussió i pesca

Per a mi les festes de Sant 
Joan i Sant Pere signifiquen 
que són per a gaudir-les al 

màxim, fent amics i amigues 
per a viure-les tots junts i 

poder participar dels actes 
que es realitzen com la traca, 
la fira, etc…i tindré un bonic 

record per sempre.

Gala 
Orero Gijón

Societat de Caça 
Sant Sebastià

Edat: 
9 anys

Estudis: 
4t de primària 

Aficions: 
Patinatge, cantar i ballar

964 45 25 50

FALCÓ-BANASCO TELECOMUNICACIONS

Antenes   TDT   Satel·lit   Internet

vinaros@falcobanasco.com

Carrer Carreró 47 - Vinaròs
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¡Les deseamos Felices Fiestas!

Tel.: 964 45 17 38
WhatsApp 682 52 37 93 

Pl. Jovellar, 15  - VINARÒS

Sempre les últimes 
novetats !



18 de juny de 2022

12

FIRA I FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2022

Fundació privada
Divina Providència

““

Edad: 
9 años

Estudios: 
4º de Primaria

Aficiones: 
Deporte, aventura, 

escalada y 
senderismo

Me gustan mucho 
estas fiestas que se 

remontan a tiempos 
lejanos, y poder, en esta 
ocasión, representar a 

nuestro pueblo, aunque 
yo no haya nacido 

aquí, pero me siento 
identificada por lo que 

es y lo que significa 
para mis amigos y para 
mí en estos momentos.

Dunya 
Lazareva

És molt important per a mi, 
perquè són les festes més 

importants del poble  y 
m’encanta vore a tota la gent 
al carrer i a la fira. Tinc moltes 

ganes d’anar a la fira i de pujar 
a totes les atraccions amb la 

resta de dames i cavallers. I estic 
molt contenta de representar a 

Les Camaraes de Vinaròs.

Edat: 
10 anys

Estudis: 
4t de primària

Aficions: 
ballar, jugar a la pilota, 
escoltar música, anar a 

la piscina

Adriana 
Pérez Ortí

Grup folklòric
Les Camaraes
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C O N F I R M A  L A  A S I S T E N C I A  A  A N A  C A N T A L E T A  6 5 4  7 8 9  2 0 0

964 452 558 | vinaros@davima.net | www.davima.net

Amb les nostres tradicions,
Bones Festes!
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Aura 

Pérez Miralles
Candela 

Galán Ferrer

Club Triatló 
Vinaròs

Club Karting 
Vinaròs

Grup folklòric
Les Camaraes

Comparsa
Pensat i Fet

Edat:
18 anys.

Estudis: 
Estic cursant un grau superior 

d’ensenyament i animació 

socioesportiva.

Aficions: 
Fer esports. Com a esport 
principal faig natació i de 

vegades vaig a córrer

Les festes per a mi signifiquen 
família, amics, tradicions, festa i 

sobretot fer poble. Ser dama aquest 
any significa tradició en especial, ja 

que moltes de les meves familiars 
durant la seva vida han format part 

de la cort d’honor d’aquest poble 
i per a mi és una il·lusió molt gran 

poder seguir amb la tradició i viure 
una experiència que és meravellosa.

“
“

“ “

Per a mi les festes de Sant 
Joan i Sant Pere, són el 

millor començament de 
l’estiu. Però com a dama 

de festes, per a mi són 
un privilegi de poder 
veure i participar en 

els actes i de poder fer 
amistat amb la resta de 
dames i cavallers i poder 
gaudir de les festes i de 
tots els moments que 

compartirem tots junts.

Edat: 
17 anys

Estudis: 
Batxillerat d’arts 

escèniques

Aficions: 
La música

Per a mi les festes de Sant Joan i 
Sant Pere són unes festes úniques 

i que portem tot l’any esperant. 
Vinaròs plena els seus carrers de 
tradició, il·lusió i emoció. On tot 

el poble es junta per a celebrar la 
felicitat i el orgull que ens dóna 

sentir-nos vinarossencs.

Edat: 
19 anys

Estudis: 
Grau mitjà de Gestió 

administrativa

Aficions: 
M’agrada l’esport i ballar 

diferents estils i, estar amb 
els meus familiars i amics

Diana 
Adell Miralles

Edgar
Benito Martínez

Edat: 
23 anys

Estudis: 
Tècnic en caracterització 

d´efectes especials; Títol de 
monitor de menjador 
i Tècnic en electricitat 

i electrònica
Aficions: 

Cine, música i viatjar

La festa, l’emoció i l’alegria 
que visc amb la meva família 

i amics no té preu, són 
moments únics que fan que 
la Fira i Festes de Sant Joan i 

Sant Pere signifiquen tant per 
a mi. Sóc molt afortunat de 
poder viure esta experiència 

per segona vegada.

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

PERSIANAS Y MALLORQUINAS - PUERTAS GARAJE Y MÁS...

JOAQUIN DOMÉNECH FUSTER - 667 731 937 - VINARÒS
 

VENTA E INSTALACIÓN
DE PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS.
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Gimnàs Gentsana Club Nàutic“ “Per a mi les festes de Sant Joan i Sant Pere són un nexe d’unió 
perquè desde que sóc menuda les he viscut amb la família, 
amb els amics… Anar a córrer la traca, la fira, les revetlles. 
Són vivències que es repeteixen tots els anys a esta época 

que m’agraden molt i per això em fa tanta il.lusió aquest any 
poder viure-les com a Dama de Festes representant al Gimnàs 

Gentsana del qual formo part des dels 4 anys.

Berta 
Orts Macip

Edat: 
16 anys

Estudis: 
Primer de 
Batxillerat 

Humanístic

Aficions: 
Ballar i llegir

Personalment, sé que les festes de Vinaròs, tot i ser 
conegudes comarcalment, són un símbol emblemàtic pel 
poble. Per a mi són festes per disfrutar de la meva gent i 

dels actes que ens proporciona l’Ajuntament i que fan que 
la setmana de festes passe de manera molt ràpida. A més a 

més, donen pas a l’inici de l’estiu i a la nit més llarga de l’any, 
la revetlla de Sant Joan.

Edat: 
18 anys

Estudis: 
Estic estudiant 
el Doble grau 

en Dret i Gestió 
i Administració 

Pública a la 
Universitat de  

Barcelona

Aficions: 
Ballar, llegir i 

disfrutar dels meus

Clara 
Vidal Mas
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Elena
Mora Barreda

Jennifer
Polo Diego

Peña Taurina 
Pan y Toros Societat de caça

Sant Sebastià

Marc
Méndez Viver

Pádel Stroke
Vinaròs 

Club de Fútbol

“

“ “

“

Edat: 
18 anys

Estudis: 
Estic estudiant tècnic 

en cures auxiliars 
d’infermeria
Aficions:

Llegir, escoltar música 
i ballar

Les festes són molt especials 
per a mi, ja que de petita 

també vaig ser dama, i des 
del primer moment vaig 
voler tornar a repetir la 
experiència. També crec 

que són les més significants 
perquè il·luminen i omplen 
de gent els carrers. Espere 
i desitjo representar a la 

meua entitat i a Vinaròs de 
la millor manera possible 

i que siguen unes festes 
inoblidables. 

Per a mi les festes 
signifiquen un cúmul 
de emocions, il•lusió 

i anècdotes que 
durant molt de temps 

vaig estar desitjant 
viure i per fi he pogut 

disfrutarl-es dues 
vegades, un somni fet 

realitat.

Edat:
23 anys

Estudis:
Vull estudiar protocol 
d’events i dedicar-me 

a la moda nupcial. 
Actualment treballo a 

una tenda de roba
Aficions:

M’agrada molt la 
percussió, toco el 

tambor a una banda de 
bombos i tambors

Sant Joan i Sant Pere són sinònims 
de llum i de color, d’olor a traca i 

focs artificials, de sopars a la fresca 
i de gala, de música i cultura,. En 

resum, de fer poble, del nostre poble, 
Vinaròs. Des de menuda m’ha fet 

il•lusiò formar part d’aquestes festes 
d’una manera més directa i ara que 
sóc més gran em sento orgullosa de 
poder dir que per fi sóc dama d’això 

que és tan nostre.

Edat: 
16 anys

Estudis: 
CFGM Atenció a persones en 

situació de dependència
Aficions:

Quedar en les amigues, jugar a 
voley, ballar, sortir de festa…

Edat: 
17 anys

Estudis: 
1er Batxilerat a l’IES 

Leopoldo Querol
Aficions:

Ballar i estar en la família 
i els amics

Júlia 
Ricart Margalef

Martina
Roger Pau

Les festes de Sant Joan 
i Sant Pere son tradició, 

ja que per a mi i  la meva 
familia sempre son molt 

significatives. A més, donen 
pas a l’inici de l’estiu. Són 

uns dies per gaudir del 
nostre poble, Vinaròs, ja 

que els carrers s’omplin de 
gent, festa i emoció. Tots 

disfrutem de tots els actes, 
en especial, la fira i la traca.

País Valencià, 11      VINARÒS     t. 964 45 56 60       http://www.pcbox.com

Soluciones tecnológicas para entornos empresariales
Consultoría TIC, proyectos y servicios

¿Conoces el Kit Digital?
 es un programa público de ayudas para PYMES, 
microempresas y autónomos destinado a 
mejorar e impulsar la digitalización de las 

empresas y autónomos. 
La partida presupuestaria 
cuenta con 3.067 millones 
€ y se enmarca dentro de la 
Agenda España Digital 2025.

www.informaticadeempresa.com
Solicita tu kit con el asesoramiento de PCBOX VINARÒS
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Estel 

Ferrer Rodríguez

Marc
Méndez Viver

Maria
Espuny Albalat

Societat Musical La Alianza

Numa Music Club de Tenis

Edat: 
18 anys

Estudis: 
1r del Grau 

de Ingenieria 
Electrónica de 

Telecomunicacions
Aficions: 

Tocar la trompeta 
a la banda 

sinfónica de La 
Alianza, quedar 
amb els  meus 

amics i córrer la 
traca

Edat: 
19 anys

Estudis: 
ESO, Batxiller 

Científic, i estic 
cursant 1r del 

Grau de Disseny i 
Desenvolupament 

de Videojocs
Aficions: 

Cinema, sortir amb 
els amics, dibuixar, 

ballar, i anar a la 
platja

Edat: 
16 anys

Estudis: 
1er Batxillerat Ciències 

Socials
Aficions: 

Ballar, escoltar música i 
estar amb els amics

Són les Festes Patronals de Vinaròs. En elles,acaba l’època d’estudis, 
deures,en definitiva d’obligacions. I comença una altra d’alegria,de bon 

temps. En  ganes de xalar i disfrutar; en estes Festes tan nostres arriba 
l’estiu i donen el punt de partida a les  dels nostres pobles veïns.Tot això 
enguany es multiplica, perqu s’ha  fet realitat un sonmi que de menuda 

es va quedar per complir.

“ “

“ “

Edad: 
48 años

Estudios: 
Licenciado en Bellas Artes

Aficiones:
Me gusta mucho el cine

Per a mi les festes de Sant Joan i Sant Pere són uns dies 
on tot el món gaudeix, des dels més menuts a la fira, fins 
als més grans corrent la traca. Per a la gent de fora són 

unes festes qualsevols, però per a la gent d’aquí són uns 
dies plens de tradició i gresca.

Círculo Mercantil y Cultural

Malena 
Gómez Ferrer

Estas fiestas tienen un carácter 
especial porque vividas desde 

dentro tienen una expectativa, 
francamente, más que buena, es 
óptima. Creo que con esto está 
todo dicho. La experiencia que 
estoy viviendo hasta ahora es 

muy satisfactoria. La realidad de 
la diferencia de edad, por parte 

de todo el resto del grupo, no ha 
sido más que una integración, en 
lo que a mí se refiere, fantástica.

Les festes de Sant Joan i Sant 
Pere sempre han sigut molt 

especials per a mi ja que sempre 
les he viscudes com l’inici 

de l’estiu. És un orgull veure 
com tot el poble participa i 

ompli el passeig amb alegria i 
ganes de festa. Són dies plens 
de tradicions, llum, música i 

color. Des de xicoteta m’ha fet 
molta il·lusió poder ser dama i 

representar el meu poble.Espai de Sensibilització Musical
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La Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere són per a mi el tret 

de sortida de l’estiu. En aquest 
any que represento a la meua 

entitat tenen un caràcter 
especial perquè sempre he 
dessitjat participar en les 

festes i gaudir de tots els actes 
que es porten a terme, i així 

poder representar al meu 
poble, del que em sento molt 

orgullosa.

“

“
“

“

Mariona
Montañés Lluch

Maria
Torres Gombau

Són dies per passar-ho 
bé, on es viu l’ambient 

de festa al carrer i es 
participa dels actes

programats que 
formen part de les 

tradicions de Vinaròs. 
Aquest any signifiquen 
molt per a mi ja que, a 
més, tinc la satisfacció 

de representar a la 
meua entitat.Asociación Gastronómica 

Vinaròs Social Club
Acadèmia de Ball 

Locura

Club Voleibol
Vinaròs

Edat: 
16 anys

Estudis: 
1er de Batxillerat 

Artístic
Aficions:

Ballar

Edat: 
18 anys

Estudis: 
ESO

Aficions:
Sortir a 

passejar, 
escoltar 
música 
i viatjar

Edat: 
19 anys

Estudis: 
CFGM d’ Atenció a 

Persones en Situació de 
Dependència

Aficions:
Escoltar música

Edat: 
18 anys

Estudis: 
En l’actualitat, Magisteri a 
la Universitat de València

Aficions:
El ball, la música i anar de 

marxa per Vinaròs

Les festes de Sant Joan i Sant Pere signifiquen  alegria,fira,olor 
a pólvora , uns sentiments i tradicions que només saben els 
vinarossencs i vinarossenques, el començament  de l’estiu  

i disfrutar del temps lliure.

Mireia 
Monserrat Roig

Mireya
Segura Adell

Cofradia de Pescadors San Pere

Caixa Vinaròs
Peña Madridista Vinaròs

Per a mi aquestes festes 
signifiquen una representació 
al nostre poble. També, al ser 
les primeres de l’inici de l’estiu 

encara es viuen d’una altra 
manera, ja que s’agafen amb 

moltes més ganes i molta 
il·lusió. Durant aquests dies hi 

ha més vida als racons i carrers 
de Vinaròs amb llum i alegria.

¡Les desea Felices Fiestas!
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“

“ “

“

Natàlia
Arnau Roselló

Sheila
Mengual Estévez

Norah
Robai Miquel

Club Voleibol
Vinaròs Club Motor Clàssic

Edat: 
16 anys

Estudis: 
Batxillerat Científic

Aficions:
Jugar a voleibol, passar temps 

amb les amigues 
i anar a la platja

Edat: 
19 anys

Estudis: 
Educació Infantil

Aficions:
Ballar, cinema, fer esport 
i compartir temps amb 

família, amics i la parella

Edat: 
19 anys

Estudis: 
Batxillerat en Ciències Socials; 

Cicle Inicial tècnic esportiu Grau 
Mitjà; cursant primer d’Educació 
Social a la Universitat de València

Aficions:
Jugar, entrenar, veure bàsquet

i fútbol, llegir i cantar

Peña Madridista Vinaròs

Des de que sóc menuda he 
disfrutat molt les festes de Sant 

Joan i Sant Pere i les he
viscut com algo molt familiar. 

Aquest any seran especials i estic 
molt contenta de poder

viure esta experiència 
acompanyada dels meus amics 

i familiars. Quan parlo de les 
festes del meu poble sento que 
són més que una setmana de

celebracions, són una 
representació de les tradicions i 

la cultura de Vinaròs.

Per a mi les festes de Sant Joan 
i Sant Pere són una tradició 

del poble que no es pot perdre 
ningú. És el començament 

de l’estiu, es pot disfrutar del 
bon temps, de la paltja i de 

les diferents activitats que es 
donen aquests dies. Aquest 

any em fa especial il.lusió ser 
dama del Club Motor Clàssic i 

compartir aquestes festes  amb 
la resta de dames i cavallers.

Per a mi les festes signifiquen el 
començament de les nits de rialles i festa 

en les meues amigues. Veure Vinaròs 
ple de gent i de vida amb els xiquets i 
xiquetes disfrutant de la fira, i a més a 

més simbolitzen la tradició i la cultura de 
Vinaròs juntament amb Sant Sebastià i 

la Mare de Déu de la Misericórdia.

Lucia
Ángel Miras

Penya Barça Vinaròs

Edat: 
17 anys

Estudis: 
Cicle Mitjà 
d’auxiliar 

d’infermeria
Aficions:

Passar temps 
en amics, llegir, 
ballar i jugar a 

volei

Des de molt petita 
les festes sempre 
m’han paregut 

impressionants. 
Són unes festes 

molt boniques i que 
sempre he viscut 

amb molta il·lusió.

¡Les desea Felices Fiestas!



18 de juny de 2022

20

FIRA I FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2022

Virginia
Chesa Ferreres

Edat: 
17 anys

Estudis: 
1er Batxillerat a 

IES Leopoldo Querol
Aficions:

Esport, patinar, ballar, escoltar 
música i anar a la platja

Club Patinatge 
Artístic Vinaròs

 Per a mi, les festes són alegria, 
color, màgia, nostàlgia, cultura, 

felicitat, diversió i tradició. 
Sempre m’han agradat aquests 
deu dies inoblidables en els que 

hi ha molta “xalera” i Vinaròs 
s’ompli de gent, de vida. Aquest 

any, després d’un llarg temps, 
els nostres carrers tornaran 

tindre el calor que tan bé 
coneixem i, així, podrem gaudir 

d’unes festes inoblidables.

“
La redacció del Setmanari Vinaròs informa 
que la pròxima setmana (25 de juny) no es 
publicarà el Diariet, per descans de festes. 
El pròxim número serà el del dia 2 de juliol. 

Bones festes!
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PROGRAMACIÓ FIRA I FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2022

Dissabte 18 juny
13a REGATA DE CREUERS FESTES 
SANT JOAN I SANT PERE organitzada 
pel Club Nàutic Vinaròs
Sortida: 12:00 hores. Recorregut: platja 
del Fortí. Finalització i lliurament de 
trofeus: 15:00 hores
11:00 hores
FITNESS CLASS a càrrec de Laura 
Ospina de StudioPilates. Classe de 
pilates apta per a embarassades. 
Organitza: Belly&Baby
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
18:30 hores
CAMPANES AL VOL per donar inici 
a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere 2022.
Lloc: Plaça Parroquial
18:45 hores
COET INAUGURAL AMB POSTERIOR 
TRACA INFANTIL. A continuació 
cercavila pel centre de la ciutat a 
càrrec de la colla de Nanos i Gegants 
acompanyats dels Joglars. Per acabar, 
cercavila de representants de les festes 
i autoritats amb la Banda de Música La 
Alianza fins a l’envelat de festes.
Lloc: Plaça Parroquial i envelat de festes
20:00 hores
PROCLAMACIÓ DE LES REINES, 
DAMES I CAVALLERS de la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere 2022, acte 
presentat per Esther Querol, amb la 
tradicional imposició de bandes. A 
continuació, benvinguda a Sebastián 
Casanova, mantenidor de festes. 
Posteriorment, inauguració del Reial 
de la Fira.
Lloc: Envelat de festes i Reial de la Fira
HOLA ESTIU
A partir de les 00:00 hores 
LA ROOM FESTIVAL
Lloc: Envelat Jove

Diumenge 19 juny
10:00 hores
TIRADA INTERCOMARCAL DE BIRLES 
SANT JOAN I SANT PERE del Club de 
Birles i Petanca. 
Lloc: Pista del passeig de Fora del Forat
12:00 hores
AUDICIÓ NUMA MUSIC, espai 
de sensibilització musical. Amb la 
participació d’alumnes de piano i 
violoncel.
Lloc: Auditori municipal
15:30 hores
OPEN DE PARXÍS amb premis per als 
guanyadors organitzat per la Penya 
Barça Vinaròs.
Lloc: Penya Barça
16:30 hores
CONCERT D’INSTRUMENTS 
a càrrec d’ESMUVI, escola de Música i 
Dansa
Lloc: Auditori municipal
19:00 hores
1.500 METRES URBANS, 
organitza Club Esportiu Vinaròs CME.
LLOC: Avinguda de Jaume I
19:30 hores
CONCERT DE FESTES COMBOS I 
DANSA a càrrec d’ESMUVI, escola de 
Música i Dansa
Lloc: pèrgola del passeig de Colom
20:30 hores
FESTIVAL FI DE CURS ACADÈMIA 
LOCURA
Lloc: Envelat de festes
23:00 hores
TRACA LENTA PELS CARRERS DEL 
CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.

Dilluns 20 juny
19:30 hores
CERCAVILA al so dels Joglars dels 
Nanos i Gegants de Vinaròs
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial
21:00 hores
CONCENTRACIÓ DE LES REINES, 
DAMES I CAVALLERS de la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere al rellotge 
solar del port marítim. A continuació, 
cercavila fins a l’envelat.
22:00 hores
SOPAR DE GALA en honor a les 
Reines, Dames i Cavallers. En acabar, 
revetlla popular oberta al públic 
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. 

Dimarts 21 juny
12:00 hores
HISSADA DE LA BANDERA BLAVA 
Lloc: Platja de Fora del Forat
18:30 hores
ANIMACIÓ INFANTIL patrocinada per 
la dama infantil de la Peña Pan y Toros
Organitza: Peña Pan y Toros
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom
19:00 hores
CONCERT de l’alumnat de piano de 
l’escola de música  ESMUVI
Lloc: Auditori Carles Santos de 
Fundació Caixa Vinaròs.
19:30 hores
CERCAVILA a càrrec de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
Lloc: Plaça Parroquial
20:00 hores
FESTIVAL FI DE CURS 
a càrrec de LES CAMARAES.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.
HOLA ESTIU
A partir de les 22:00 hores, a l’envelat 
jove, actuació dels grups Verbale Du 
Crime, New A Song, Fakir&Kawak i DJ 
Younthical

Dimecres 22 juny
DIA DE PREUS POPULARS AL 
REIAL DE LA FIRA EN TOTES LES 
ATRACCIONS.
Descomptes aplicables en taquilla.
10:30 hores
JORNADA DE PORTES OBERTES AL 
CENTRE DE DIA L’ONADA VINARÒS. 
A les 11:00 hores, taller d’entrenament 
de la memòria. A les 11:30 hores, 
taller de gimnàstica i a les 12:00 hores 
piscolabis per als assistents.
Lloc: Avinguda Gil d’Atrosillo s/n
12:00 hores
XARRADA FISOTERAPIA A 
L’EMBARÀS a càrrec de Sandra Luján, 
fisioterapeuta i osteòpata. Taller molt 
necessari en l’etapa de gestació, on 
podrem conéixer els canvis als quals 
s’enfronta el nostre cos. Organitza: 
Belly&Baby Lloc: Biblioteca municipal
19:00 hores
INAUGURACIÓ I ENTREGA DE 
PREMIS DE LA MOSTRA DE TREBALLS 
I EXPOSICIÓ DEL VIII CONCURS DE 
FOTOGRAFIA des del 22 de juny fins al 
3 de juliol.
Organitza: Consell Municipal de 
Formació de Persones Adultes i 
Associació d’Alumnes.
Lloc: Auditori municipal
19:30 hores
CERCAVILA al so dels Joglars dels 
Nanos i Gegants de Vinaròs
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial
22:00 hores
SOPAR A LA FRESCA. Venda de tiquets 
a l’ajuntament de Vinaròs. Preu 0,50€ 
per tiquet. Lliurament d’un refresc per 
persona.
ÉS OBLIGATORI PRESENTAR EL 
TIQUET PER A LA RECOLLIDA DEL 
REFRESC. 
A continuació, actuació de l’orquestra 
MONKEY BAND
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
HOLA ESTIU
A partir de les 22:00 hores, a l’envelat 
jove, actuació del grup Phankton 48, 
Entrecuatro, Palo Domado i DJ Marc 
Ferrer.
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE

Dijous 23 juny
11.00 hores
VISITA DE LA COLLA DE NANOS 
I GEGANTS AL CENTRE DE DIA 
L’ONADA VINARÒS
Lloc: Avinguda Gil de Atrosillo s/n
18:00 hores
REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
organitza l’Associació Cultural Ball de 
Dimonis de Vinaròs. A continuació, 
repartiment de la coca i mistela i 
lectura del manifest de benvinguda.
Lloc: Plaça Parroquial
18:00 a 21:00 hores
ACTIVITATS D’OCI EDUCATIU 
INFANTIL I JUVENIL. D’1 a 16 anys.
Lloc: Pèrgola del passeig Blasco Ibáñez
19:30 hores
CERCAVILA a càrrec de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs.

Lloc: Plaça Parroquial
23:00 hores
CORREFOC DE SANT JOAN a càrrec de 
l’Associació Cultural Ball de Dimonis de 
Vinaròs. 
Lloc: carrers del centre fins al Fortí
HOLA ESTIU
A partir de les 20:30 hores, a l’escenari 
de l’envelat jove, actuacions en directe 
d’Esther Querol, Tito Pontet, Xavi 
Sarrià i DJ Marc Ferrer.
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari 
Envelat, REVETLLA POPULAR. Reserva 
de taula amb 6 cadires, coca de Sant 
Joan i cava. Venda de tiquets a l’Oficina 
de Turisme.

Divendres  24 juny
11:30 hores
CERCAVILA D’ACOMPANYAMENT 
A SANT JOAN, LES REINES, DAMES 
I CAVALLERS des del carrer de Sant 
Joan fins a l’església arxiprestal amb els 
joglars dels Nanos i Gegants.
Lloc: Carrer de Sant Joan
12:00 hores
MISSA SOLEMNE en honor a Sant Joan 
a l’església arxiprestal
13:00 hores
CERCAVILA de Sant Joan, reines, 
dames i cavallers acompanyats pels 
joglars dels Nanos i Gegants
Recorregut: Parroquial, Sant Cristòfol, 
Socors, Sant Antoni, Major i Sant Joan
18:00 a 21:00 hores
ACTIVITATS D’OCI EDUCATIU 
INFANTIL I JUVENIL. D’1 a 16 anys.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez
18:30 hores
SEGUICI POPULAR a càrrec de les 
diverses entitats culturals de la nostra 
ciutat. Recorregut: Port pesquer, Blasco 
Ibáñez, Sant Agustí, Major i Parroquial
19:30 hores
XXVII FESTIVAL DE FI DE CURS 
GENTSANA
Lloc: Envelat de festes
20:00 hores
LLIURAMENT DE L’ALÉ VINAROSSENC 
2022,
amb l’actuació de Marcel Tomás amb 
l’espectacle “El comediant”. 
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs
20:00 hores
CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL 
a càrrec de la Rondalla Vinarossenca Mar 
i Terra
Lloc: pèrgola del passeig de Colom
A partir de les 21:00 hores
EXHIBICIÓ DE BALL COUNTRY a 
càrrec de l’associació de ball Country 
Line Dancers Vinaròs. Lloc: Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.
HOLA ESTIU
6é RUDE BEACH FEST.
A partir de les 19:00 hores, TARDEO 
amb EXPO GRAFFITI I SESSIÓ 
TROPICAL CREW SELECTORS. A 
partir de les 24:00 hores, a l’escenari 
de l’envelat jove, CONCERTS de Drop 
Collective, Jamaican Jazz Lovers i DJ 
Fonky Cheff.
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari 
Envelat, REVETLLA amb orquestra 
THE AGUATEQUES i DJ.

Dissabte 25 juny
13é OPEN DE PESCA AMB CURRICÀ 
FIRA I FESTES organitzat pel Club 
Nàutic Vinaròs.
Sortida: 7:00 hores. Finalització de la 
prova, pesatge i lliurament de trofeus: 
13:00 hores
XXX TROBADA de NANOS I GEGANTS
11:00 hores Plantada a la plaça 
Parroquial
13:00 hores Recepció de les colles al 
saló de plens de l’Ajuntament
18:00 hores Cercavila pels carrers de 
Vinaròs
19:00 hores ACTUACIÓ de la BANDA 
GÍNJOL amb la col·laboració de la Colla 
de Nanos i Gegants
Lloc: Plaça Parroquial
11:00 a 14:00 hores
PUNT DE SENSIBILITZACIÓ 
ARCOIRIS. Respecta la diversitat.
Lloc: Passeig de Colom
12:00 hores
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“A la vista” de Lluís Vives.
Lloc: Sala José Córdoba de la Fundació 

Caixa Vinaròs.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs
12:00 hores
CONCERT VERMUT a càrrec de la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters
Lloc: Plaça de Sant Antoni
17:00 hores
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
organitzat pel Club de Patinatge 
Artístic Vinaròs
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal
18:00 a 21:00 hores
ACTIVITATS D’OCI EDUCATIU 
INFANTIL I JUVENIL. D’1 a 16 anys.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez
18.30 hores primera sessió i 23:00 hores 
segona sessió (la sessió més golfa)
OBRA DE TEATRE L’inspector general
Companyia: Els Figurants de l’Aula 
Municipal de Teatre de Vinaròs.
Idioma: Valencià.  Recomanat a 
partir de 12 anys. Entrada: 5 €. Venda 
d’entrades anticipades a l’auditori
Lloc: Auditori municipal
18:30 hores
TRADICIONAL RONDA ARAGONESA 
a càrrec del Centro Aragonés de Vinaròs
Lloc: carrers del centre 
21:00 hores
SOPAR DE GALA DEL CASINO
Lloc: CMC (Círculo Mercantil y Cultural)
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.
23:15 hores
CONCERT RECORDANDO A NINO 
a càrrec de la banda de musica LA 
ALIANZA.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom
HOLA ESTIU
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari 
de l’envelat jove, actuacions en directe 
d’Auxili, Pirat’s Sound Sistema i DJ 
Marc Ferrer
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari 
del envelat, REVETLLA amb 
l’orquestra TOP ZERO.

Diumenge 26 juny
9:30 hores
FINAL DE TENIS en totes les categories.
Organitza: Club de Tenis Vinaròs
Lloc: Partida de les Closes s/n
11:00 hores
PARTIT DE BÀSQUET PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL.
Organitza: Bamesad&Inclubasquet
(Tarragona) Lloc: Pavelló poliesportiu
12:30 hores
PARTIT DE BÀSQUET EN CADIRA DE 
RODES
Organitza: Bamesad & CP Roser 
(Barcelona)
Lloc: Pavelló poliesportiu
10:00 a 12:00 hores
2n ALLETAMENT ANUAL 
Organitza: BELLY&BABY i Casa Nostra
Lloc: Pèrgola del passeig Blasco Ibañez
11.00 hores
FINAL DE L’OPEN KUIKMA Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere de pàdel. En 
finalitzar, entrega de premis.
Organitza: Padel Stroke Vinaròs.
11:00 a 14:00 hores
PUNT DE SENSIBILITZACIÓ 
ARCOIRIS. Respecta la diversitat.
Lloc: Passeig de Colom
12:00 hores
ACTUACIÓ DE NUMA MUSIC, 
espai de sensibilització musical amb 
l’estrena de la proposta pedagògica: 
“LA MÚSICA POT CANVIAR EL MÓN”.
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
12:00 hores
XXI CONCURS DE PAELLES 
D’ENTITATS.
A partir de les 13:00 hores elaboració 
de les paelles i a partir de les 14:00 
hores, concurs i dinar de germanor. 
Inscripcions a l’ajuntament de Vinaròs.
Lloc: Envelat de festes
15:30 hores
OPEN GUINYOT amb premis per als 
guanyadors organitzat per la Penya 
Barça
Lloc: Penya Barça
19.30 hores
OBRA DE TEATRE L’inspector general
Companyia: Els Figurants de l’Aula 
Municipal de Teatre de Vinaròs.
Idioma: Valencià. 
Recomanat a partir de dotze anys
Entrada: 5 € 
Venda d’entrades anticipades a 

l’auditori
Lloc: auditori municipal
19:00 hores
FESTIVAL DE JOTES organitzat pel 
Centro Aragonés de Vinaròs
Lloc: Plaça Sant Antoni
19:30 hores
FESTIVAL DEL GIMNÀS ESPLAI
Lloc: Envelat de festes
20:30 hores
CONCERT ESMUVI JAZZ BAND. 
Està formada per professors de l’escola i 
musics de la zona. Per a aquest concert 
de festes, ens acompanya Jon Robles, 
professor del conservatori del Liceu de 
Saxofó de Jazz i una refèrencia en el saxo 
tenor a nivell nacional. Repertori  format 
per grans peces i arranjaments de 
música de Big Band i Jazz del segle XX. 
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom
23:00 hores
TRACA LENTA PELS CARRERS DEL 
CENTRE
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.

Dilluns 27 juny
9:00 a 13:00 hores
REPARTIMENTS DELS LOTS DE 
SANT JOAN per als majors. Obligatori 
presentar tiquet. 
Lloc: Mercat Municipal
A partir de les 11:00 hores
CONCURS DE PINTURA INFANTIL, 
XOCOLATADA I ANIMACIÓ. A partir 
de les 17:00 hores, entrega de premis 
i festa infantil organitzat per la Penya 
Barça.
Lloc: Penya Barça Vinaròs
19:30 hores
CERCAVILA al so dels Joglars dels 
Nanos i Gegants de Vinaròs
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial
20:00 hores
MOSTRA DE DANSA a càrrec de 
l’Estudio de Danza Marta Martínez.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.
23:15 hores
HOMENATGE A LES REINES I DAMES 
EN EL SEU 25é ANIVERSARI I 50é 
ANIVERSARI presentat per Julián 
Zaragozá Baila. A continuació, revetlla 
amb l’orquestra POMPEYA.
Lloc: Envelat de festes

Dimarts 28 juny
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL 
LGTBIQ+. L’amor és de molts colors. 
Respecta la diversitat.
18:00 hores
ACTUACIÓ DE NUMA MUSIC, espai 
de sensibilització musical. Audició 
dels alumnes de bateria, combo, caixó 
flamenc, flauta i música de cambra, amb 
interpretació de temes d’arreu del món 
i com és habitual, amb alguna sorpresa.
Lloc: Auditori municipal.
23:00 hores
TRACA PELS CARRERS DEL CENTRE.
Recorregut: Major, Safon, Socors, 
Jovellar i Parroquial. En acabar, cercavila 
a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al 
Reial de la Fira.
HOLA ESTIU
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari 
Envelat, REVETLLA amb orquestra LA 
KINKY BAND

Dimecres 29 juny
De 10:00 a 21:00 hores
TORNEIG ADVENTURE FUTBOL SALA 
a càrrec del Club Esportiu Vinaròs FS
Lloc: Pavelló poliesportiu
18:00 hores
REVETLLA PER A MAJORS amb 
l’actuació del CUARTETO TRIBAND.
Lloc: Envelat de festes
20:00 hores
CONCERT DE FESTES DE 
L’ORFEÓ VINAROSSENC
Organitza: Orfeó Vinarossenc
Lloc: Auditori municipal
22:30 hores
ACTUACIÓ DEL GRUP DE MÚSICA
POPULAR  FARTABELITRES
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs
24:00 hores
PIROMUSICAL DE FINAL DE FESTES 
a càrrec de Pirotècnia Tomàs
Lloc: Platja del Fortí
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Pl. Constitución, 4 - Vinaròs
964 45 44 12 652 59 29 63

www.adeidiomes.com

Alemán

Inglés

Francés

Cursos especiales preparación
Exámenes Oficiales Cambridge

PET (B1),FCE (B2),CAE (C1),CPE (C2)
Convocatorias Julio y Agosto

PROFESORES
NATIVOS

Staff ADE Idiomes

CLASES
PRESENCIALES 
Grupos reducidos

NIVELES desde
principiantes (A1)

hasta avanzados (C2)

Del 30 de junio al 27 de julio

Cursos Intensivos

VERANO 2022

Els desitja Bones Festes!

Plaça de Sant Agustí, 6 - Vinaròs - 964 45 04 93

647 440 168 
647 440 169
647 440 180

INFORMACIÓN:

PARCELA 7

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

PARCELA 8
PARCELA 9 PARCELA 10 PARCELA 11

PARCELA 12 PARCELA 13

URBANIZACIÓN PLAYMAR I
¡ÚLTIMAS VIVENDAS DISPONIBLES!

VENTA DE PARCELAS CON CHALET

¡Les deseamos
Felices Fiestas!
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Presentació de Clara Vidal Mas, dama de festes del Club Nàutic

Presentació de Diana Adell Miralles, dama de festes del Karting Vinaròs
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Inauguració Ciutat Feliç amb El club de la vida Vinaròs 
i la col·laboració de Cocemfe i moltes més entitats de 
Vinaròs. Una setmana repleta d’activitats i tallers. Des 
del Club de la Vida Vinaròs donem les gràcies a tots els 
que heu participat.

El Club de la Vida

Margarita Carceller Soler compleix 104 anys

25 anys 

Il·lusionada, contenta i molt feliç, es va reunir amb el seu fill, José Miguel, la seva néta, Vanesa, besnéts, Islendy i Óscar i el seu germà; Antoni. També van 
compartir el menjar familiar que tant anhelava Margarita el passat diumenge 12 de juny, al jardí del seu fill molt ben envoltat dels seus familiars i veïns; Rafael i 
Maribel. Ens manifestava Margarita que la pandèmia ha estat molt dura per a ella perquè el que més ha trobat a faltar han estat poder veure i estar al costat dels 
seus. Ella viu i resideix des de fa uns anys al Geriàtric de Sant Bartomeu de Benicarló. És totalment autònoma i molt feliç amb els seus companys i companyes.

L’alcalde de la ciutat Guillem Alsina, va 
fer entrega d’un detall a Mª Josep Arayo i 
Elma Sancho pels seus 25 anys de treball a 
l’Ajuntament de Vinaròs. 
J.Zaragozà

El professorat del CEIP Assumpció, en actiu i 
jubilats i d’altres excompanys, van acomiadar 
amb una emotiva a la vegada que divertida 
festa els mestres Vicent Puchal i J.Emili Fono-
llosa, els quals, el curs vinent ja gaudiran de la 
seua jubilació.

Jubilacions dels 
mestres Vicent Puchal 

i Emili Fonollosa

25
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Emili Fonollosa
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El pasado domingo día 12 del presente mes de 
junio, se celebraron todos los actos programados 
dedicados a la patrona de Vinaròs, la virgen de 
La Misericordia, dentro de lo que nos permitió la 
pandemia.
Salida de la reliquia
A las 7 de la mañana nos dimos cita en la 
Arciprestal de La Asunción, para que una vez más 
los componentes de la “Germandat dels sants 
patrons” comenzaran en el presbiterio, a realizar 
sus cantos y oraciones que acompañaron a la 
pequeña imagen de “la peregrina”, esta vez portada 
por mossèn Maxi, vicario de la parroquia hasta la 
cima de nuestra ermita dedicada a la virgen de la 
Misericordia y san Sebastián.
En esta ocasión, sí hubo parada en la C/. Puente 
para aquellos que no podemos subir a pie a la 

ermita, si pudiéramos venerar a “la peregrina”.
Actos por la tarde
A las 19 horas daba comienzo la misa, con la 
participación de los niños y niñas de primera 
comunión y las damas y “cavallers” de nuestras 
fiestas en este su último acto. También tuvimos 
presencia municipal, tanto en la misa, como 
después en la procesión.
La misa estuvo oficiada por mossèn  Cristóbal 
Zurita Esteller, párroco de la parroquia de santa 
Magdalena de nuestra ciudad, y concelebrada por 
mossèn Maxi y mossèn Florencio Albero, al que por 
cierto, nos alegramos mucho de verlo de nuevo.
Al finalizar la misma se procedió a ir en procesión 
a buscar la llegada de la bajada de “la peregrina” 
portada por mossèn Maxi y entregada a mossèn 
Cristóbal. En este momento y al final les bailaron a 

la virgen nuestras “Camaraes”.
Se formó la procesión con la “Cruz alzada”, niños 
y niñas de primera comunión, “Les Camaraes”, 
Damas y “cavallers”, Cofradía de la “Misericordia y 
San Sebastián”, imagen de la Misericordia, clero, 
autoridades municipales y cerraba “La Alianza” bajo 
la batuta del maestro José R. Renovell.
Con la ofrenda floral y los cantos y fotos de rigor, 
finalizaba el acto.
Tenemos a mossèn Emilio que está pasando unos 
días llevando consigo una enfermedad. Ruego 
a los que le conozcan que les den todo su apoyo 
y ánimos, y a los que somos creyentes, aparte, le 
dediquemos nuestra oraciones para su pronta 
recuperación.
Hasta el próximo año. ¡Visca la Mare de Dèu de la 
Misericòrdia!

Celebración de Ntra. Sra. 
de la Misericordia, patrona de Vinaròs

Salvador Quinzá Macip
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Festivitat de la Misericòrdia a l’ermita

Tel./Fax 964 451 257- Pol. Ind. Mediterráneo
Partida Capsades s/n, VINARÒS

GRAN SURTIDO DE HERRAMIENTAS
PARA JARDINERÍA Y PARA RIEGO

VISITA NUESTRA 
SECCIÓN DE 

MENAJE DEL HOGAR

Bones
Festes!

964 455 489
www.miralles.com

vidrio plano
antifuego
control solar
doble acristalamiento
vidrios de seguridad

enmarcación
molduras
cuadros
laminas

decoración
espejos
murales
vidrieras artisticas
fusing
mamparas de baño

SGG

E L  C O N F O R T  Y  E L  A H O R R O . . .
L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  D E L  A Ñ O

Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado. 
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.

Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…

Reduzca su consumo en calefacción 
y aire acondicionado.

Cristaleria Miralles | Avda. Maria Auxiliadora, 19 Vinaròs Castelló | Tel. 964 455 489 
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A la nostra ciutat té dedicat un dels carrers més antics 
de la trama urbana vinarossenca i curiosament en tres 

entrades com aquell que diu des del carrer Major, plaça 
de sant Antoni i carrer dels Socors.

Dites de Sant Joan

Dites de Sant Pere

Julián Zaragozà

Per sant Pere, juny enrere, 
i sant Pau el tanca en clau

Per sant Pere, posa’t sota l’olivera, 
si veus una oliva aquí i una enllà, 

torna-te’n a casa, que olives (o oli) hi haurà
Quan sant Pere toca el timbal, 

els cargols surten a ballar
Qui per sant Pere va i no torna l’endemà, 

pel juliol ha de tornar
A qui tria i s’enganya, sant Pere l’escanya

Pagant sant Pere canta
Foc de sant  Joan, passa-li al davant, 
foc de sant Pere, passa-li al darrere

Nit de sant Joan, nit d`amoretes
Les herbes de sant Joan, tenen virtut tot l’any

Per sant Joan el primer bany
La nit de sant Joan, la més curta de l’any

Qui no es banya per sant Joan 
no es banya en tot l’any

Bany de sant Joan, salut per tot l’any
Qui es pentina per sant Joan, no te polls en tot l’any

Sant Joan de les festes va al davant
Sant Joan patró dels tontos i dels qui el fan

Per sant Joan, tot creix un pam
Sant Joan escurça els dies i el nadal els estira

Esquila el gos per sant Joan, 
si vols que passe un bon any

De nadal a sant Joan mig any cabal
La llaurada de sant Joan, molts la saben i pocs la fan

Sant Joan en divendres, collita de cendres

El barri de sant Pere era on vivia la gent marinera 
de Vinaròs, ara en el seu record tenim un tram del 

passeig marítim que porta el seu nom entre el carrer 
de sant Pasqual i Fora del Forat, sense cap dubte que 

és una de les zones que més ha canviat a la nostra 
ciutat.

Imatges de la Festivitat de la Misericòrdia
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A veces, uno se entera de una noticia que no se la puede 
creer e incluso solicita le sea confirmada. No la acepta, 
pero la realidad es que en esta ciudad de Vinaròs a la 
que tanto quiso, quizá más que algunos vinarocenses, 
mi querido amigo Teófilo Tortajada Aguilar fallecía a la 
temprana edad de 75 años. Esta fue la realidad. Esta fue 
la triste realidad.
Deseo tener un grato recuerdo, un agradable recuerdo 
hacia esa persona buena, sí, buena, mi querido amigo 
Teo. Yo no sé interpretar música, pero sí le dedico estas 
humildes líneas dirigidas al cielo.
En lo laboral, nos hemos conocido en varias empresas 
del mundo del mueble. En ellas siempre ha sido un 
ejemplo de buen trabajador, sincero y honesto. Del 
agrado de todos los empresarios, y que se lo “rifaban” 
para que trabajara en otras empresas. Fue en una 
de ellas cuando me afirmó; “Ves a ese, ves a mi hijo 
Sergio…a este lo voy a hacer un hombre, a este lo voy 
a hacer un músico”, y ¡vaya si lo consiguió!. De ambas 
cosas, yo puedo dar fe. Ya tenemos aquí a un Teo 
cumplidor, del que uno se podía fiar.
En su perfil humano, recuerdo las amistades contraídas 
con las familias Tortajada-Gómez, y también Escuín-
Ferrer, ambos consuegros. Tuvimos estas familias junto 
con la mía, unos gratos años en el “Centro Aragonés de 
Vinaròs”. ¡Qué buena gente estas dos parejas!
Y finalmente conseguido su propósito y haciendo a 
su hijo Sergio músico, vemos a Teo, como persona 
de fiar, que cumple su palabra. En esta última etapa, 
lo veo ingresando en nuestra querida “Alianza” como 
“papelero” y a veces, abanderado. Por cierto, persona 
muy querida por todos los músicos, directiva y 
profesores. Él se lo ganó.
Durante estos años hemos hablado muchas veces, nos 

Se nos ha ido una buena persona. Se nos ha ido un buen amigo  
TEÓFILO TORTAJADA AGUILAR “In Memoriam”

Salvador Quinzá Macip
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Mi verano saludable

Carla Escuder
Farmacéutica 

y Dietista-Nutricionista 
(@nutriestudio_dietistas)

Parece mentira pero ya está aquí el ansiado verano. Este más que ningún otro, un verano que nos recuerda a los 
precovid, con la vieja normalidad, la que hemos echado de menos durante estos dos últimos años. Un verano de 
verbenas y de disfrutar de la compañía, más allá de tu “núcleo familiar”. Es un concepto que no habíamos oído nunca, 
y se volvió tan habitual en nuestro vocabulario. 

El caso es que ya tenemos el verano aquí y, además, lo inauguramos por fin con las Fiestas de San Juan y San Pedro. 
Y este año toca celebrar, celebrar por dos.
Reflexionaba el otro día en redes sociales sobre la cultura de celebración que tiene el ser humano alrededor de una 
mesa. Reunirse y relacionarse no es lo mismo sin unos platos deliciosos en el centro. De hecho, cada pieza de la vajilla 
está diseñada en función del papel que tiene encima de la mesa. Las fuentes suelen ser ovaladas porque invitan a las 
personas a servirse de ellas. Sin embargo, los platos son redondos, cerrados porque están pensados para servir sólo al 
comensal que tienen delante. La antropología de la alimentación también explica la influencia de las clases sociales 
también delante de la mesa. Por ejemplo, en las casas obreras no se podía dejar nada en el plato. En cambio, en las 
casas pudientes era casi obligado dejar algo. En la primera no se sabía cuándo se iba a poder comer en condiciones. 
En la segunda, significaba algo así como dejar claro que no se tenía problemas para conseguir poner un plato en la 
mesa. Y esto, aunque no signifique nada o tanto como antaño, sigue viéndose como tradición según la procedencia 
de las familias. 

Tenemos una relación con la comida que va más allá de nutrirnos. O bueno, nos nutre de otra manera. El placer y el disfrute de la gastronomía, de la 
compañía, todo suma. Pero el problema viene cuando quizás aprovechamos esta conexión demasiado. Estoy segura que si pregunto, ¿crees que es 
fácil llevar un verano saludable? Muchos dirán que sí con la boca pequeña y otros muchos dirán que no, viendo claramente una derrota. Pero es que 
muchas de las veces nos rendimos antes de tiempo con este objetivo. Lo vemos como imposible porque vemos el verano como unas vacaciones de 
hábitos saludables. Porque parece que verano y saludable es incompatible; celebrar y reunirse tampoco se puede hacer delante de un plato lleno de 
verduras. (Escribo esto y me río porque seguro que alguien que lo lea pensará: ¡Cómo que no! ¿y la ensaladilla rusa?)
El verano dura más de 3 meses, Un cuarto de lo que dura el año, yo aquí veo demasiadas vacaciones, amigos…Es tiempo de disfrutar y celebrar, 
pero esto no está reñido con seguir con nuestros hábitos saludables. Además que es la época del año donde más buenas están las frutas y verduras.

No perdamos de vista las cuatro ideas básicas:
-Basa tu alimentación en verduras, hortalizas y frutas.
-Elige las opciones integrales y con más fibra como las legumbres o los cereales enteros. 
-No te olvides de la proteína de calidad que podemos encontrar tanto en alimentos de origen animal como lácteos, huevos,  aves, carnes y pescados; 
como en la vegetal con legumbres y cereales. Es el momento de las ensaladas completas y ricas! 
-Bebe (más) agua
-Muévete. Aumenta la actividad física independientemente de si entrenas o no. Alegría en ese cuerpo. 
Ah! Y para disfrutar de la operación bikini, sólo necesitas un cuerpo y un bikini, así que estás más que preparado!

conocíamos, éramos amigos. Me contaba siempre 
cosas de su familia. ¡Vaya padre, marido y abuelo 
ejemplar! Totalmente enamorado de su querida 
familia.
Me decía lo muy orgulloso que estaba de 
que hubiera cumplido su palabra, a veces lo 
recordábamos, y que su hijo Sergio estuviera en 
todo lo alto en el mundo de la música. Casi se 
emocionaba cuando me decía que la cosa seguía, 
y que su nieta ya tocaba el chelo y el piano. Me 
explicaba de su buena forma practicando la 
bicicleta y también andando cada día, la verdad 
es que veíamos que estaba “como un roble”. De ahí 
viene  que acompañara a sus nietos que practican 
el fútbol. Me veo a Teo, incluso haciéndoles de 
entrenador.  
Lo más grande de él. Su cariño hacia toda su 
familia. Sí, Teo ha sido una persona ejemplar. 
Nos dejó de este mundo un martes 7 de junio. 
Al siguiente día y a las 18 horas se realizaba 
el entierro en la “Arciprestal de La Asunción” 
de nuestra ciudad, y de su ciudad. Esperaba 
acompañado de Inma en la Plaza Parroquial la 
llegada del féretro. Oímos música. ¿Será la Banda? 
Sí. No podía faltar que su “Alianza” con la batuta 
de José Ramón Renovell, no le acompañara en su 

último desfile en esta vida. 
Fue emocionante ver banda y féretro a la vez. Teo, se 
lo merecía. Misa funeral oficiada por mossèn Maxi y 
concelebrada por mossèn Emilio, el cual tuvo unas 
bellas y emocionantes palabras hacia él y su familia.
Y de nuevo volvió la emoción a la salida del acto. 
Nuevamente formada “La Alianza”, sonó para 
despedir de este mundo a su “papelero”, a su 
“Querido papelero”.
Era difícil no emocionarte. Te vienen a la cabeza 
tantos recuerdos, tan bellos recuerdos, que dirás 
que no estás de acuerdo con lo que ves. Que lo 
rechazas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me alegré 
de ver a  nuestra nueva presidenta, formada e 
interpretar con su clarinete la música dedicada a 
Teo.
Teo, amigo, estoy seguro de que estarás donde 
están las personas buenas. Seguro. Te lo mereces. 
Nos costará olvidarte. Personas buenas como tú, 
hacen falta en este mundo. A todas las personas 
que lo conocieron les ruego tengan un grato 
recuerdo hacia él. Y a los que somos creyentes, 
aparte, nuestras oraciones, tanto para él, como para 
su querida familia.
Teo, amigo, hasta luego. Cualquier día nos 
encontraremos. Descansa en Paz.
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El divendres 10 de juny l’aula municipal de teatre, dirigida per Regina 
Prades i Joan Comes, va encetar les funcions de fi de curs. Van inaugurar 
la temporada el grup d’adults «Les mil i una» amb l’espectacle «El florido 
pensil». Una comèdia basada en el llibre de Andrés Sopeña on es narra el 
tipus d’educació que hi havia en els temps de Franco. 
Una mirada cap al passat per a veure com ha evolucionat el sistema 
educatiu durant aquests 80 anys, però també una mirada cap al futur, per 
a que les generacions venidores no pateixquen la desinformació que hi 
havia en aquells temps. L’espectacle va ser interpretat magistralment pels 
alumnes de l’aula municipal. L’auditori es va omplir durant els tres dies 
de funcions i l’obra va ser molt ben rebuda pel públic. El proper cap de 
setmana, 17, 18 i 19 de juny li tocarà el torn al grup de joves «Teatrèmol» 
que interpretaran «Joan el cendrós». El cap de setmana següent 25 i 26 
juny ho faran el grup «Figurants» amb l’espectacle «La visita de l’inspector». 
Vos esperem al teatre.

‘Les Mil i Una’ triomfen 
amb “El Florido Pensil”

CALIDAD A BUEN PRECIO

AMPLIA EXPOSICIÓN

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

FINANCIACIÓN
SIN INTERESES

TRANSPORTE GRATUÍTO
A TODA LA PENÍNSULA

RETIRADA DEL ARTÍCULO 
VIEJO PARA RECICLAR

tu tienda del descanso

C/ ARCIPRESTE BONO, 21 vinaròs - Tel. 964 45 03 43

www.flexmilian.com

¡DESCANSO
GARANTIZADO!
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El regidor de Cultura, Fernando Juan, acompanyat per la tècnica, Amparo Chaler, ha 
presentat a la Biblioteca Municipal, l’agenda cultural per al mes de juliol. Es tracta del III 
Festival Vinaròs Arts Escèniques, que tornarà a convertir el Vinaròs Arena en un gran espai 
teatral a l’aire lliure. 
Un any més des del Departament s’ha apostat per propostes de gran qualitat escènica, 
amb companyies i actors reconeguts a tot l’Estat, per tal d’oferir uns espectacles únics i 
atractius que facen de Vinaròs el referent teatral de la comarca durant l’estiu. En aquest 
sentit, el regidor Juan insistia que “hem fet un gran esforç per apropar la cultura de 
qualitat al municipi i gaudir d’espectacles d’excel·lent nivell sense necessitat de viatjar 
fins a les grans ciutats”. 
Pel que fa al programa, començarà el 30 de juny amb una obra fora del Festival  El 
tutor burlat, una producció del Palau de les Arts Reina Sofía, sota la direcció de Jaume 
Policarpo. Segons detallava Juan es tracta d’una òpera bufa en tres actes que es farà a 
la plaça d’Espanya. El regidor insistia en què és una obra itinerant que es fa amb un gran 
camió que es converteix en un escenari, que de ben segur sorprendrà als espectadors, a 
més de ser una oportunitat única per gaudir de l’òpera. 
El Festival començarà oficialment el 4 de juliol amb l’obra Dos tablas y una pasión de la 
companyia El Brujo, seguirà el 8 de juliol amb Malvivir de Ay Teatro, on cal destacar es 
comptarà amb l’actuació de la reconeguda artista Aintana Sánchez-Gjón. El 10 de juliol 
serà el torn d’un concert amb Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, per al dia 12 s’oferirà 
¡Que salga Aristófanes! de la companyia Els Joglars. 
El 15 de juliol arribarà Tito Andrónico de Teatro el Noctámbulo, una obra clàssica que 
serà tot un espectacle des del punt de vista artístic i tècnic, mentre que el 17 de juliol la 
companyia Maduixa, dansa, teatre i poesia visual serà l’encarregada de tancar el Festival 
amb Migrare.
Les entrades per a totes les obres es podran comprar de forma anticipada des de la 
pàgina web artsfestival.vinaros.es. A partir del dia 20 de juny es podran adquirir per als 
espectacles individuals. Així mateix, també es podran aconseguir els tiquets a les taquilles 
del Vinaròs Arena una hora abans de l’inici de cada funció.

Cultura presenta el III Festival Vinaròs Arts Escèniques
El Vinaròs Arena acollirà durant el mes de juliol espectacles de gran qualitat artística 

amb companyies i actors reconeguts a nivell Estatal

  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’     

      CANVI DE LLOC!!  Porxos Ermita 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 ...  
 
  

PREUS DELS ESPECTACLES

El Brujo .............................................. 10	€
Aitana	Sánchez-Gijón ..................... 20	€
Maria del Mar Bonet ....................... 20	€
Els Joglars ....................................... 20	€
Tito Andrónico ................................. 10	€
Migrare.................................................5	€

ABONAMENT	6	SESSIONS ........... 68	€

VENDA D’ENTRADES PER 
INTERNET

artsfestival.vinaros.es
vinaros.es

Setmana del 13 al 19 de juny
Venda	exclusiva	d’abonaments

A partir del 20 de juny
Venda	d’entrades

- Si vols comprar una entrada abans 
de l’espectacle, pots fer-ho a la 
taquilla	del	Vinaròs	Arena	una	hora	
abans.

Direcció artística 
Amparo Chaler

Coordinació tècnica 
Albert Subirats

Coordinació premsa 
Pau Marmaña

Coordinació de sala 
Ramón Meseguer

Coordinació voluntariat 
Regina Prades

Voluntariat 
Alumnes de l’aula municipal 

de teatre de Vinaròs

Estructura escènica 
Carpes Maestrat

Producció en camerinos 
Giulietta

Disseny del cartell 
Diego Latorre 

Cura dels textos 
Aviva Vinaròs 

Coordinació	d’imatge	gràfica 
4 Colors Arts Gràfiques 

Fotògraf 
José Luís Aparicio

Audiovisual 
Mediarec 

Pàgina web 
Pruñonosa Studio

FESTIVAL	PATROCINAT	PER	L’INSTITUT	VALENCIÀ	DE	CULTURA

CRÈDITS

24 25
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El pasado jueves día 9 del presente mes de junio, a las 19,30 horas y organizado por 
“Trangol” Grup de debat i recerca, en el Auditori Carles Santos de la “Fundació Caixa 
Vinaròs”, tuvo lugar esta interesante conferencia. La presentación corrió a cargo de la 
vinarocense Ester Forner Caballero, doctora en Historia del Arte y directora del castillo 
de Peñíscola. No se pudo escoger a mejor persona para presentar la conferencia, la 
cual se trataba del rodaje allá a los años 1961. De la que fuera importante película, 
prácticamente a nivel mundial, bajo el título de “El Cid”. 
Tras la completa presentación tomó la palabra el conferenciante, el cual nos deleitó 
con una serie amplísima de datos que por supuesto, la mayoría no sabíamos sobre 
el rodaje, así como de muchas peculiaridades y dichos y comentarios de la época, los 
cuales no fueron reales algunos de ellos, pese a haber salido publicados.
Conocemos a Josi Ganzenmüller, y hay que agradecerle la gran labor de recopilación 
de datos cara a prepararse esta conferencia. Les aseguro, que los presentes de nuestra 
ciudad de Vinaròs, no teníamos tantos datos en lo que respecta a Vinaròs y la película, 
como los que nos ofreció el conferenciante.
Al inicio de la conferencia nos presentaba su libro “Peñíscola. 1961 . El año de El Cid”. 
Es un libro de estos que abres, comienzas a leerlo y lo acabas. Está en idioma Español 
e Inglés. En este caso, también invita a ver el amplio reportaje gráfico con fotografías 
inéditas, tomadas por el fotógrafo, abuelo de Josi, D. Carlos Ganzenmüller Hinrichs, 
el cual se revelaba el mismo las fotografías en su propio laboratorio, y ¿saben donde 
adquiría los productos para esta operación?, pues al fotógrafo Alfonso de Vinaròs.
Tengo el libro dedicado por el autor, y la verdad es que se lo recomiendo. Es un volver 
a aquellos años de 1961, donde Peñíscola tenía unos 2.500 habitantes, donde solo 

Extraordinaria conferencia de “Lo que el rodaje del Cid 
nos dejó” a cargo de José María Ganzenmüller Roig

Salvador Quinzá Macip

Salvador Quinzá Macip
El pasado sábado a las 12 horas, en la “Carpa de L´Atlantic” de  nuestra ciudad, 
asistimos a estos conciertos de fin de curso de las secciones de coro y “Banda 
Infantil”.
Los mismos jóvenes pertenecientes a ambas secciones se encargaron de 
presentar este bonito espectáculo. Constó de dos partes, la primera con los 
coros, y la segunda con la banda.
En primer lugar actuaron las diversas secciones de los coros; Pre-solfeo 
y 1º y 2º de lenguaje musical en que nos interpretaron “La rumba del teps”. 
Siguieron los alumnos de primero y segundo de solfeo interpretando “Ara 
som gegants”. Siguieron los alumnos de 5º de lenguaje musical, cantando “My 
heart will go on”. Siguieron en este orden los alumnos de 3º y 4º de lenguaje 
musical,interpretando “The show must go on”.
Finalizaron los dos coros juntos con la interpretación de la pieza: “Tu que 
podrías acabar con tantas guerras”, versión personalizada de “Ay mamá” de 
Rigoberta Bandini.
Como verán nuestros lectores, fueron unas muy bien escogidas obras y 
con todo el sentido por lo que está pasando en el mundo, en que con esta 
actuación quisieron darnos un mensaje de confianza. Lo realizaron. 
Mis felicitaciones a todos los cantores, y como no a su querida directora Clara 
Torres Mañá, a la cual, todavía recuerdo el magnífico concierto en que nos 

demostró su valía como soprano el pasado día 21 del pasado mes de mayo, 
junto con la Orquesta de “La Alianza”.
En la segunda parte, la “Banda Infantil”, muy bien dirigida por Jordi Sabater 
Benet, nos ofreció del cuaderno de las obras de Jacob de Haan “On tour”, un 
recorrido de piezas folklóricas de varios países. 
El programa fue el siguiente: 
1 Welcome to the world
2 Zimbabwe - Naima Yembongolo
3 Estats Units - Aunt Rhody
4 Turquia - Annemize Turku
5 Polònia - Sag Mir doch
6 Bòsnia - poskakusa
7 Grècia - Sinnefias Ke o Ouranos
8 Brasil - A casinha pequenina
9 Rússia - Vejsya, vejsya, kapustka
10 Portugal - Papagaio loiro
En la última pieza que interpretaron, colaboraron los coros que habían actuado 
anteriormente.
Mis felicitaciones a todos los alumnos, ya que veo, han aprovechado este curso, 
y como no a mis queridos directores Clara Torres y Jordi Sabater.

tenía campo y pesca, nada de turismo ni sabían lo que era, y a través 
de la película de “El Cid”, tanto Peñíscola como las localidades cercanas, 
Oropesa, Benicarló y Vinaròs, tuvieron un resurgir turístico que todavía 
dura y que hoy podemos ver y admirar.
Realmente la película de “El Cid”, cambió nuestra comarca, fue un 
después que trajo riqueza a nuestras tierras, y a la cual, siempre 
tendremos que estar agradecidos.
Josi, te agradecemos tu conferencia, y te emplazamos para que 
venga más a menudo a nuestra ciudad de Vinaròs, para que sigas 
deleitándonos con tus exquisitas y preparadas conferencias.

Gran concierto de fin de curso 
de las secciones de coros y Banda Juvenil de “La Alianza”
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Andrés Albiol Gambeta excavadora

Mar con últimos coletazos primaverales

Ecos de mar

Pesqueras antiguas; El palangrillo de costa

Semana con unas aguas apaciguadas a pesar de las amenazas de chubascos. A la postre, la lluvia y el viento 
no hicieron acto de presencia. La flota pesquera pudo faenar cómodo las cinco jornadas. Las extracciones 
han sido mediocres en todas las modalidades. Y las cotizaciones fueron al alza.
La pesca de arrastre, los cuatro bous subastaron gran variedad de pescados y mariscos de fondos medios, 
como calamar, gamba, pescadilla, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, jurel, caballa, pagel, canana, 
pulpo roquero y morralla.
El cerco, el viernes 10 arribó una traíña nuestra con 150 cajas (8 kg/caja) de boquerón. El martes pilló 50 de 
seitó. Y el jueves 70 de ‘oro azul’.
Los artes menores, ocho barquitas trasmalleras llevaron langostino. Tres sepia. Una lenguado. Y otra langosta, 
bogavante, cabracho, dentón y raya.  El palangrillo costero, dos embarcaciones faenaron con este arte de 
anzuelos para atrapar lubina, dorada y pargo. Y el atún rojo, los barcos que aún les quedan las cuotas optan 
por operar en otra pesquería y dedicarse a éste túnido más adelante. 
Para las fiestas solo se guardarán los días 24 y 29 de junio. 

El barco L’avi Antonio finalizó el desembarco de su cuota de tonyina

La OMI declara todo el Mediterráneo como zona de control de emisiones de óxidos de azufre, con el objetivo 
de reducir los gases con efecto invernadero. Y propone que los buques a partir de 2025 disminuyan la 
emisión de este gas que lleva el fueloil, para formular que lleve 0,10 m/m de azufre en el combustible por 
aguas mediterráneas y fuera de estas zonas el 0,50 m/m.

Ha sido y aún es un arte de pesca que dio sustento 
a muchos pescadores por nuestro cercano litoral, 
en especial para capturar lubina, dorada, sargo, 
lirio, etc. En realidad este antiquísimo aparejo tipo 
artesanal (pionero) es una variedad pequeña de los 
grandes y modernos palangres de altura o también 
llamados marrajeras utilizados por los grandes 
barcos oceánicos. Este confeccionado artilugio 
pesquero (se lo hacía el mismo pescador) consiste 
en una larga cuerda (madre) que era de cáñamo y 
ahora de nylon, en donde van sujetos unos sedales 
de hilo de algodón o de fibra artificial plastificada 
(brazoladas) a cierta distancia entre ellos, para que 
no se líen. Cada sedal lleva ensartado un anzuelo 
cebado con trozo de pulpo, sardina, almeja, 
gamba, etc., según el pez que se quiera atrapar. 
A ambos extremos de la madre se ata una sirga 
(cabestrera) a un pedral (mort) o áncora, para 
que repose fijo longitudinalmente sobre el fondo 
arenoso o rocoso. A su vez, las sirgas llegan hasta 
la superficie y van atadas a una baliza (gall) para su 
señalización. Si la madre es muy larga o se quiere 
mantenerla alzada en horizontal entre aguas, para 
que los cebos se muevan sobre el lecho marino o 
suspendidos en la corriente, se le ata a la distancia 
deseada unos cabos (bornois) que en su extremo 

tienen amarrado un corcho (boia), que bien puede en 
sentido vertical llegar o no hasta las superficies. Cómo 
se pesca por la noche, las balizas llevaban un cascabel o 
un farolillo para encontrarlas en la oscuridad. En cambio, 
ahora, con el radar y el GPS se detectan al instante. 
Para transportar el palangrillo a bordo y luego calarlo, 
su técnica consiste en colocarlo mañosamente en 
unas cofas de esparto o capazos pequeños de plástico 
preparados sobre la cubierta del barco, donde envuelven 
el cordel de la madre con los anzuelos alineados y 
dispuestos numéricamente por el borde de la cofa, para 

que al calar salgan uno tras otro sin liarse. Era y 
es una tarea ligera y hábil, donde el pescador a 
medida que la embarcación navega va largando 
el arte, y sus ágiles manos se sincronizan al lanzar 
cada anzuelo cebado, para no engancharse con 
sus dedos y al caer al mar quede bien calado en 
línea este primitivo utensilio de engaño. Después, 
se recoge (chorrá) antes del amanecer (alba). 
Antaño los izaban a bordo a mano, y actualmente 
con chigres o haladores mecanizados. Hace años 
lo operaba sólo un tripulante, y actualmente son 
dos. En primavera y verano suele pescarse más.

O gambussí nocturna, en castellà 
camaroncillo verde i camarón nica. El seu 
nom en llatí és Processa edulis. És una 
espècie xicoteta de gamba que a l’igual es 
captura prop del litoral per zones rocoses 
amb vegetació, que per fons més profunds en 
llocs fangosos amb algues. Així, el pescador 
sempre ha donat bo compte d’ella al fer-les 
fregides amb all o en un remenat amb ou. 
La seua talla ronda els 4 cm. De la família 
Processidae, corporalment està recoberta 
per una cuirassa de quitina i depòsits 
calcaris, que renova a intervals regulars per 
a créixer. Com a  crustaci decàpode el seu 
cos ho té dividit en dos seccions. El cap, amb 
una diminuta banya frontal que no arriba a 
l’altura de l’ull. Un parell d’antenes curtes i 
un altre llarg amb funcions tàctils i olfactives. 
A més de la boca i la cavitat branquial per a 
respirar. Posseïx en la seua part baixa cinc 
parells de potes marxadores, formades per 
set artells, sent el primer parell desigual 
al tindre pinça la pota dreta, mentres que 
l’esquerra té ungla. El segon parell és més 
llarg i té xicotetes pinces. La resta de potes 
posseïxen ungla. I l’abdomen, compost per 
sis parts articulades per a plegar-se cap 
avall, més el palmito cabal amb dos sedes 
plomoses, amb funció propulsora per a 
escapar ràpid de depredadors. En la part 
baixa abdominal hi ha cinc parells d’apèndixs 
membranosos amb funcionalitat natatòria i 
reproductora. És de color carn transparent, 
amb tons rosats o verds. Ulls amb còrnia 
negra. Translúcid, amb cromatófors rojos i 
blancs. Es reproduïx a l’hivern i estiu. Amb 
fecundació interna, la femella porta els ous 
en la part baixa abdominal. Viu de 2 a 50 m de 
profunditat per fons sedentaris. Nocturn, de 
dia s’amaga en orificis i clavills, o se soterra 
en el fang entre plantes fanerògames. De 
nit ronda per l’entorn per a atrapar aliment, 
com a carronya i larves de peixets. Antany 
també era capturat amb un utensili cridat 
gambé, que està format per un cércol amb 
una atapeïda xarxa fent bossa, per a posar 
una carnada olorosa en el centre, i a l’hissar-
ho amb un cap o una canya quedaven 
atrapades les gambes en l’interior del sac. 
Alguns palangrers també la usaven com a 
esquer en els hams per a pescar.
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OPINIÓ

Les inscripcions ja 
estan obertes 

diariet.vinaros.es

Visita la nova web del 

DIARIET

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Sin Mesón
y sin explicación

Cómo elaborar 
un “Fake”

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

Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere 2022

Una vez más la desidia 
de los gobernantes 
acaba perjudicando a 
los vinarocenses. Las 

fiestas que comienzan hoy lo harán sin uno de los 
puntos más concurridos como era el Mesón de la 
Tapa, y los responsables de esta ausencia son el 
Alcalde y su equipo de gobierno.

El Alcalde y la concejala de Fiestas mintieron 
en su rueda de prensa cuando afirmaron que 
la Asociación de Hosteleria no había querido 
gestionar el Mesón de la Tapa como en años 
anteriores. Nunca la asociación de hosteleros ha 
gestionado el Mesón, eran locales de restauración 
de nuestra ciudad los que ofrecían el servicio. En 
lugar de asumir responsabilidades, el gobierno 
local prefiere mentir y buscar excusas.

Las fiestas no pueden prepararse la semana de 
antes, el trabajo debe iniciarse muchos meses antes 
para encontrar alternativas a los problemas que 
seguro surgen. Pero la desidia, la falta de proyecto y 
ambición, son la seña de identidad de un gobierno 
que cree que las cosas salen solas. Y no es así.

La Carpa Jove no se instala en la playa del Fortí por 
el mismo motivo, la desidia de los gobernantes. Si 
es verdad que el Ministerio les dijo en 2019 que 
había que tramitar un expediente para obtener el 
permiso, ¿pueden decirnos a que se dedicaron en 
2020, 2021 y los meses que llevamos de 2022? A 
nada, a ver pasar el tiempo.

Ahora como la Carpa Jove no puede estar en la 
playa que era lo atractivo, la trasladan al espacio del 
Mesón de la Tapa… y nos quedamos sin Mesón y 
con una Carpa Jove que pierde la singularidad que 
le ofrecía disfrutar de los conciertos junto al mar.

Desde el Partido Popular exigimos en rueda de 
prensa explicaciones al Alcalde y a la concejala 
de Fiestas por su nefasta gestión inicial y por sus 
mentiras a la hora de justificar lo injustificable. No 
crean que hemos tenido suerte y hemos obtenido 
las explicaciones solicitadas. De nuevo el Alcalde 
calla, se oculta, permanece en silencio y espera que 
pase la tormenta. 

Vinaròs necesita un gobierno que trabaje en 
todas las áreas de gestión, que no deje nada a la 
improvisación y que dé la cara y explicaciones a los 
vinarocenses. Equivocarnos es de humanos, pero 
esconderse tiene otro nombre. 

Los que formamos la familia del Partido Popular 
de Vinaròs deseamos a todos los vinarocenses una 
feliz Fira i festes de Sant Joan i Sant Pere. 

Any rere any, amb el 
començament de l’estiu, 
arriben les festes de Sant 
Joan i Sant Pere, festes 

majors del nostre benvolgut Vinaròs, on s’uneix 
diversió i tradició.

Aquestes festes aquest any comencen el 18  de 
juny amb la proclamació de les Reines, cavallers 
i dames a l’envelat i es perllongaran fins al 29 de 
juny. L’inici de les festes serà a la plaça Parroquial 
amb les campanes al vol i el posterior recorregut 
fins a la Carpa  per celebrar la proclamació, acte  
que començarà una hora abans a causa de la 
nombrosa cort d’honor i serà conduït  per la 
cantautora Esther Querol.  

 L’acte amb què s’han iniciat les festes està lligat 
a la cultura més popular de Vinaròs: el dissabte 
a la vesprada, la plaça de l’Ajuntament quedarà 
envaïda pel confeti, la traca infantil i la tradicional 
salutació de les reines, dames  i cavallers 
acompanyades pels nostres Nanos i Gegants.

Sense dubte són les festes que major arrelament 
tenen en el temps donat que provenen d´un 
privilegi concedit pel rei Carles II, l’any 1686. 
Són dies on familiars, amics, veïns, ens retrobem 
al carrer. La nostra ciutat es transforma de llum 
i color, i tant els vinarossencs com aquells que 
s’apropen a Vinaròs, poden gaudir durant uns dies 
d’un ambient festiu i divertit.

Des del PVI, volem desitjar a tots els vinarossencs 
i vinarossenques, i especialment a la cort d’honor 
unes bones festes. Sou l’orgull i la representació 
d’una ciutat activa, canviant i diversa. Gràcies 
a tots vosaltres, a les vostres famílies, a totes les 
entitats locals i col·legis que representeu, perquè 
sense el vostre esforç, treball, aquestes lluïdores 
festes no serien possible.

També volem felicitar el mantenidor  de les festes 
d’enguany, Sebastián Casanova Marmaña, amb 
una llarga trajectòria professional, al capdavant 
de Caixa Vinaròs i Grinyo Ballester 2010. També 
felicitem  el músic, compositor i orquestrador  
Òscar Senén Orts, que ha estat escollit Alè 
Vinarossenc 2022, distinció que atorga la Fundació 
Caixa Vinaròs.

Per finalitzar volem fer una crida a la participació 
de tots els vinarossencs, cal gaudir al màxim 
d’aquests dies. Que ningú es quede a casa, i que 
tots plegats siguem capaços d’omplir els carrers 
d’alegria, color i diversió.

Bona Fira i Festes de San Joan i San Pere.

Hemos visto y leído estas 
pasadas semanas un ejemplo de 
libro de cómo fabricar un bulo, 
esta vez en torno al Hospital 
Comarcal de Vinaròs:

-Se parte de un problema (que reconocemos) 
existente: la dificultad de conseguir el personal 
sanitario en un área de salud periférica, que se ha 
agravado durante y después de la pandemia.

--Se amplifica la noticia de dicha carencia en el 
momento en el que se está negociando una solución 
a dicho problema (Decreto de regulación de puestos 
de difícil cobertura), tomando como punto de inicio 
las dimisiones en un departamento especifico. 

-Se publica en un medio afín un primer titular 
alarmista.

-Se presenta una moción por parte del PP 
denunciando la situación y revistiéndola como falta 
de inversión, recortes e inacción. 

-Se publica un segundo titular en el mismo medio 
anunciando un colapso inmediato de Urgencias. 
En este momento se desata la Alarma Social, se 
tergiversa, amplifica y manipula con el inminente 
cierre, la gente habla del tema y de su gravedad. La 
evidencia es insoslayable, el desastre está aquí, y 
hay una retroalimentación negativa. Ya hay epítetos 
negativos circulando por los diferentes ámbitos 
sociales.

-Y por último se termina con una foto. UNA 
FOTO, publicada, por supuesto, de los máximos 
representantes del PP de la provincia. Han 
conseguido lo que buscaban: una hemeroteca para 
el futuro, para justificar en ese futuro las decisiones 
que quieren tomar cuando gobiernen.

Miremos números:

-Desde el 2017 al 2021, se han invertido en el 
Hospital Comarcal prácticamente 4 millones y medio 
de euros, frente a la última legislatura del PP en la 
que invirtió 1 millón. ¿Es esto una falta de inversión?

-Si comparamos el personal de antes de la pandemia 
al de ahora, hay creadas 110 plazas más. De hecho, 
cuando entramos los socialistas en el gobierno de la 
Comunidad Valenciana, había 140 plazas menos que 
ahora. ¿Es esto un recorte de plazas?

-Cuando inició su mandato Ximo Puig, se compró y 
administró el tratamiento contra la Hepatitis C, que 
el anterior gobierno del PP había negado, ¿es esto 
poner en riesgo la salud de las personas?

-Se anuncia la licitación de la ampliación de las 
consultas externas (proceso iniciado ya hace 
tiempo), y resulta que esto, para el PP, sí es un bulo.

Está claro: lo que sea y como sea para echar a los 
socialistas del gobierno. Y punto.

Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085
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ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs
Juan Bautista Patón SilvaDiferencias entre partidos políticos

Hay partidos políticos abiertos, como España 
Suma, cuya razón de ser es proteger las libertades 
individuales de sus afiliados y fomentar proyectos 
bajo su responsabilidad; y hay partidos políticos 
cerrados donde el rol de los afiliados es servir a los 
dirigentes nacionales y provinciales  del partido 
político, suprimiendo la democracia interna 
y aprovechándose de los sentimientos de los 
afiliados de base y de los simpatizantes.

Desde España Suma estamos promoviendo la 
participación ciudadana, recogiendo la mirada 
de los vecinos, con el fin de que expresen las 
necesidades del día a día de nuestro municipio 
para identificar los problemas con los que se 
encuentran, ya que son los que realmente padecen 
las deficiencias y las malas gestiones de nuestra 
ciudad. Es hora de escuchar a los vecinos para 

que las iniciativas se ajusten a las necesidades de 
los barrios, que hagan posible la prosperidad, la 
libertad, la justicia y la equidad entre los vecinos.

España Suma es una oportunidad para devolver a la 
ciudadanía  los derechos hurtados; para regenerar 
la vida política municipal que esta supeditada a 
los intereses partidistas; para luchar por la calidad 
de vida de los ciudadanos, ofreciéndoles servicios 
municipales de calidad; para ayudar a cubrir las 
necesidades de nuestros mayores; para apoyar a las 
fuerzas de seguridad locales y estatales, al tiempo 
que se les exige máxima profesionalidad, por ser 
los garantes de nuestras libertades; para apoyar 
a los padres en la educación de sus hijos; para 
luchar por los agricultores que se ven ahogados, 
desprotegidos y abandonados por los gobiernos de 
turno; para caminar con los hoteleros y hosteleros 

haciendo posibles sus propuestas para mejorar 
el turismo de calidad desde la gastronomía; para 
escuchar activamente las reivindicaciones de los 
trabajadores de la administración dotándoles de 
las herramientas necesarias para desarrollar su 
actividad; para luchar contra la contaminación 
ofreciendo planes de educación medioambiental 
con la implantación de  soluciones reales; para 
ofrecer a los jóvenes y a personas paradas 
programas de formación para el autoempleo; para 
repensar el reparto de los tributos municipales; 
para rebajar el IBI; para revisar el tratamiento de las 
aguas depuradas antes de verterlas al mar. 

España Suma Vinaròs ofrece espacio político para 
desarrollar en nuestra ciudad acciones políticas 
serias, rigurosas y participativas con el apoyo de 
los vecinos.

¡ Les deseamos Felices Fiestas !
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ESPORTS

El pasado domingo 12 de junio nuestro club se 
desplazó a Mislata (Valencia) con 20 patinadoras 
para participar en el
ll Trofeo interclub CPA Looping-Mislata.

NIVEL 1 MINI
4 Clasificada Vera Estupiñá 
8 Clasificada Zoe Muñoz
NIVEL 1
2 Clasificada Marta Tortajada
3 Clasificada Charlotte Reverter 
7 Clasificada Martina Di Pilla
12 Clasificada Niria Sastre

NIVEL 2
2 Clasificada Silvia Maria Boyer 
8 Clasificada Mayra Mateu
9 Clasificada Ivonne Viana
13 Clasificada Vega Redondo 
16 Clasificada Fibi Acosta 
19 Clasificada Aina Cruzado
22 Clasificada Irene Jaime
NIVEL 3
13 Clasificada Noelia Aulet
NIVEL 4
10 Clasificada Leire Torres 
NIVEL 5

2 Clasificada Ainara Gago
10 Clasificada Ana Miguelez 
NIVEL 6 
6 Clasificada Aina Pau
TERCERA CATEGORÍA 
4 Clasificada Iris Edo
6 Clasificada Iris Viana
Despedimos la temporada de trofeos, pero 
seguimos trabajando para continuar consiguiendo 
nuestros objetivos, enhorabuena a todas las 
participantes y resaltar las actuaciones de nuestras 
patinadoras que hace menos de 15 días pasaron de 
Nivel y han conseguido muy buenos resultados.

Trofeo Interclub

Juan Ripoll, premiado por la Federació Catalana de Tir Olímpic
El sábado pasado, 
se celebró el Hotel 
Alexandre de Hospitalet 
del Llobregat, la reunión 
de todos los tiradores 
premiados el pasado 
año por la Federació 
Catalana del Tir Olímpic.  
Se procedió a la entrega 
de premios a los 
tiradores, merecedores 
por sus méritos, y los 
correspondientes 
diplomas conseguidos, en 
la comida de hermandad 
anual. Entre los premiados 
estaba el vinarocense 
Juan Ripoll.
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ACTUALITATTAULER MUNICIPALE L  D I A R I E TVinaròs  

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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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per  Decret  d’Alcaldia,  núm.  1127  de  data  4  de  maig  2022,  van  ser  aprovades  la 
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR 
DE TURISME, escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, tècnics auxiliars, grup 
C, subgrup C1, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs i  
inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2021, pel sistema de selecció concurs oposició, torn 
lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 5/05/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà del 14 de juny al 13 de juliol 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 13 de juny de 2022 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per  Decret  d’Alcaldia,  núm.  1127  de  data  4  de  maig  2022,  van  ser  aprovades  la 
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR 
DE TURISME, escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, tècnics auxiliars, grup 
C, subgrup C1, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs i  
inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2021, pel sistema de selecció concurs oposició, torn 
lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 5/05/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà del 14 de juny al 13 de juliol 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 13 de juny de 2022 
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO LOCAL (FEDER) 

"Una manera de hacer Europa" 

 

   
    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
L’Ajuntament de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía de fecha 09 de junio de 2022, aprobó el expediente y 
los pliegos para la contratación del SERVICIO DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ESTÍMULO 
PARA EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, contrato que se 
encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-2020. (Exp.Grals 28/21 Gest. 8278/21). 
 
 
La obtención de documentación e información: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la página www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
La fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 30 de junio de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  15 de junio de 2022 
 

 
 

 

 

 

Plaça Parroquial , 12 ·  12500 Vinaròs ·  Telèfon 964 407 700 · Fax 964 407 701  ·  A/e info@vinaros.org

  

 

             

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO LOCAL (FEDER) 

"Una manera de hacer Europa" 

 

   
    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
L’Ajuntament de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía de fecha 09 de junio de 2022, aprobó el expediente y 
los pliegos para la contratación del SERVICIO DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ESTÍMULO 
PARA EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, contrato que se 
encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-2020. (Exp.Grals 28/21 Gest. 8278/21). 
 
 
La obtención de documentación e información: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la página www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
La fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 30 de junio de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  15 de junio de 2022 
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TAULER MUNICIPAL

Participa i guanya 300 € en compres!
Consulta les bases en www.vinaros.es 
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
ESQUELES PUBLICITAT

Els seus fills, germans, cunyats, fills polítics, néts i familiars, 
us preguem que la tingueu present en les vostres oracions i 

vos agraïm les mostres de condol rebudes.

Preguem a Déu per:

Carmen Sanz Brau
Que va morir a Vinaròs el dia 

11 de juny de 2022, a l’edat de 87 anys 

D.E.P.

Vinaròs, Juny de 2022

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

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

diseño de mobiliario |  diseño gráfico  |  rotulación  |  diseño web  |  stands feria | agencia de publicidad
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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 65 63
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

18 juny ADELL P.Picasso-Pius XII
19 juny SANZ C/Pont 87
20 juny VALLS Av.Fco. J.Balada 24
21 juny MATEU C/Sant Francesc 103
22 juny TORREGROSA Av.Llibertat 9
23 juny PITARCH C/Pilar 120
24 juny VINARÒS FARMÀCIA  Av. País Valencià 15

25 juny FERRER Pl. Sant Antoni 34

* 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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29 de maig de 2021

caixa
vinaròs

Mireya Segura Adell

Us desitja 
bones festes

de Sant Joan
i Sant Pere 

Us desitja 
bones festes

de Sant Joan
i Sant Pere 


