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

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’Ajuntament ha publicat a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació per a reformar els 
col·legis Assumpció i Sant Sebastià. En tots dos casos els projectes suposaran adequar les instal·lacions i millorar tant 
l’eficiència energètica com l’accessibilitat dels edificis. 
En el cas concret del col·legi Assumpció, suposarà una inversió de 596.000€ (IVA inclòs) per millorar l’eficiència energèti-
ca dels tres edificis, dos d’infantil i un de primària, amb el canvi de les actuals lluminàries per unes de tecnologia LED. 
D’altra banda a l’edifici de primària es farà la instal·lació d’un ascensor, es substituirà la caldera, s’adaptaran els lavabos,  
s’adequaran les sortides contra incendis i s’actuarà a la biblioteca. Així mateix, també millorarà l’accessibilitat a l’exterior 
dels edificis i farà un pintat general del centre.
Pel que fa al col·legi Sant Sebastià, es farà una inversió de 375.000€ (IVA inclòs) per adequar els patis d’infantil i primària, 
amb l’objectiu de crear més espais verds, a més d’instal·lar mobiliari per a realitzar classes a l’exterior i altres activitats. 
D’altra banda també es millorarà l’eficiència energètica, per tal de rebaixar el consum i s’adequarà la pista esportiva. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha indicat que les obres s’executaran a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana amb 
una inversió de més 971.000€ que assumirà de forma íntegra el Govern Autonòmic. En aquest sentit, ha destacat que 
“gràcies a aquesta iniciativa s’ha pogut construir el nou col·legi Jaume I amb una partida de més de 5 milions d’euros, a 
la que ara s’afegirà gairebé un milió més per adequar els col·legis Assumpció i Sant Sebastià”.
Per la seua banda, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Albella, ha assenyalat que el Pla Edificant és 
una mostra del compromís de la Generalitat per a millorar les instal·lacions educatives de tota la Comunitat, assumint 
de forma directa les inversions, mentre que els ajuntaments es fan càrrec de la gestió administrativa, que “en el cas de 
Vinaròs ens ha permès eliminar els barracons del Jaume I”.

L’Ajuntament treu a licitació les adequacions 
dels col·legis Assumpció i Sant Sebastià

Reobre el Mc Donald’s

Projectes inclosos en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana 
amb una inversió de més de 971.000€

McDonald’s va reobrir el 21 de juny  les portes del seu restaurant de Vinaròs després d’una reforma integral i generarà 
45 llocs de treball.
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4 de juny de 2022

Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, 
Marc Albella, amb la regidora d’Obres i Serveis, Car-
men Morellà, informa que l’Ajuntament realitzarà 
una important inversió per a la renovació del parc 
infantil de la plaça d’Espanya i la rehabilitació de la 
plaça de Sant Andreu per millorar aquests dos es-
pais de la localitat. En total s’ha previst una partida 
de gairebé 250.000€ que es finançarà a través de la 
Diputació de Castelló. 
Pel que fa al parc infantil de la plaça d’Espanya, es 
farà la renovació de tots els elements de joc amb 
una inversió de 134.630€, que també inclourà un 
nou disseny amb la instal·lació de nous jocs i la 

col·locació d’una tanca perimetral. Així mateix, 
també es col·locaran estructures per als xiquets 
més grans i sobretot serà un espai accessible i in-
clusiu.
La regidora Morellà ha destacat que “es tracta del 
parc infantil més gran de la ciutat i és un dels més 
utilitzats pels veïns, donat la l’espai verd i zona per 
a vianants que hi ha a la plaça”. Segons detallava a 
banda de canviar tots els elements de joc, també es 
farà la renovació del paviment, actualment deterio-
rat per l’ús i el pas del temps. 
En relació a la plaça de Sant Andreu, el regidor Albe-
lla comentava que serà una actuació integral, amb 

la reordenació de tot l’espai per millorar la zona ver-
da i donar més preferència als vianants i xiquets. Se-
gons assenyalava “la intenció és rehabilitar la plaça 
per oferir un entorn urbà més acollidor i accessible 
per als veïns, respectant els accessos als pàrquings, 
serveis d’emergència i càrrega i descàrrega. Un dels 
objectius d’aquesta intervenció és la d’augmentar 
les zones verdes i el nombre d’arbres, fet que aju-
darà a posar en valor aquest espai del municipi”. En 
total suposarà una inversió de 115.000€.
Per acabar, Morellà indicava que les dues obres es fi-
nançaran a través del Programa Obres i Serveis de la 
Diputació de Castelló i es licitaran entre el 2022 i 2023. 

L’Ajuntament renovarà el parc infantil de la plaça d’Espanya 
i la plaça de Sant Andreu

El Consell Municipal d’Esports ha obert la convocatòria 
anual de subvencions per als clubs, associacions i esportis-
tes locals. L’objectiu és ajudar en l’organització d’activitats 
populars o competicions federades, així com la formació de 
l’esport base i suport als esportistes d’elit.
Cal destacar que les sol·licituds s’hauran de presentar de for-
ma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Vinaròs, el  termini per a fer-ho és fins al 12 de juliol a les 
23:59h.
Tota la informació de les bases la poden consultar a través 
de la pàgina  www.esports.vinaros.es o enviar un correu 
electrònic a l’adreça cme@vinaros.es.

El CME obri la convocatòria 
d’ajudes per a les entitats 

esportives
L’Ajuntament de 
Vinaròs ha comme-
morat el 28 de juny, 
Dia de l’Orgull LGT-
BIQ+, una jornada 
per reivindicar una 
societat diversa i 
respectuosa amb 
les diversitats, ca-
paç d’eradicar l’odi i 
les discriminacions. 
A les 12 del mati es 
va llegir el manifest 
de la Federació Va-
lenciana de Munici-
pis i Províncies

este Verano

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
hasta el 11 de septiembre

Vinaròs
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¡Miriam y Chuky se nos casan!

La Conselleria de Igualdad i Polítiques Inclusives 
ha asegurado que los trámites para hacerse cargo 
del Centro de Desarrollo Infantil Creixem, ubicado 
en Vinaròs, están muy avanzados. Creixem atiende 
desde el año 2016 a niños y niñas con diversidad 
funcional de toda la comarca. El centro se conver-
tirá de este modo en el primero de estas caracte-
rísticas cien por cien público en toda la Comunitat 
Valenciana. Otra buena noticia es que los 10 traba-
jadores del centro se subrogarán con el cambio de 
titularidad, conservando su puesto de trabajo. Lo 
confirmó también ayer el presidente de Creixem, 
Mostefa Bouanati, tras una reunión mantenida por 
la mañana con los máximos representantes de esta 
conselleria. 
El centro había informado hace tan solo unos días 
a sus usuarios que con fecha 1 de julio de 2022 la 
asociación dejaría de ofrecer todos los servicios 

que estaba dispensando debido a que no podían 
asumir más pérdidas económicas, pero Bouanati 
confirmó ayer que desde la asociación continuarán 
prestando los servicios a todos los usuarios hasta 
que la consellería se haga cargo del centro. Los 
trámites están muy avanzados y se prevé que este 
traspaso sea efectivo antes del mes de octubre. 
En principio, la Conselleria se hará cargo del cen-
tro como Centro de Atención Temprana (CAT) para 
niños y niñas de 0 a 6 años. En esta línea de actua-
ción, el centro ya tenía un concierto con la Conse-
lleria en la que atienden a más de 90 niños y niñas 
de 0 a 6 años, de las que 55 plazas son concertadas, 
asistiendo al centro subvencionados. Con el acuer-
do, todas estas plazas será públicas. 
Lo que no está claro aún que vaya a mantenerse 
es la segunda línea de actuación del programa 
“Creixem”,  que era precisamente la semilla de la 

asociación, en la franja de edad de 6 a 21 años. Un 
programa que atendía (hasta principios de 2020) 
a más de 50 usuarios y que nació de la iniciativa 
privada de unos padres angustiados por la situa-
ción que padecen sus hijos, y de un benefactor, 
Mostefa Bouanati, que puso su dinero para mon-
tar este centro para atender a unos niños necesi-
tados. Además este programa se impulsó porque 
la administración no contempla ninguna línea de 
ayudas o concierto parecida a la atención tempra-
na, y los niños con diversidad funcional a partir de 
los 6 años, tienen que buscar algún centro que cu-
bra sus necesidades y les proporcione las terapias 
indicadas.    
La gran lucha de  Creixem, precisamente, ha sido 
desde el principio que la administración pública 
subvencione también esta franja de edad actual-
mente desamparada.    

La Consellería se hará cargo del 
centro Creixem, que será el primer 

centro de la Comunitat cien por 
cien público

La asociación mantendrá los servicios 
hasta que el traspaso sea efectivo

X.Flores

X.Flores
X.Flores L’Ajuntament de Vinaròs seguirà l’exemple d’Albal, pioner en la lluita contra la prostitu-

ció, i ha aprovat una moció presentada pel grup municipal Totes i tots som Vinaròs per 
a multar als clients de la prostitució, eximint a les dones prostituïdes. La moció es va 
aprovar amb els vots a favor de PSPV, TSV, Compromís i l’edil no adscrit i l’abstenció de 
la resta de grups (PP, PVI i C’s).  
El punt proposava modificar un article de l’ordenança de convivència ciutadana, 
sol·licitant que la normativa posara el focus en el subjecte actiu de la prostitució, és a dir 
en els quals forcen a una persona a prostituir-se o la que paga pels serveis sexuals i no a 
les dones que els ofereixen.  
Cecilia Pastor (TSV) va defensar el punt assenyalant que “com a societat hem carregat 
la culpa sobre la persona prostituïda, en la majoria d’ocasions una dona en situació de 
vulnerabilitat, a vegades d’explotació, i considerem que des del nostre ajuntament cal 
començar a canviar les coses”. 
La portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles, va considerar que “és una moció de bones 
intencions, però no és una competència d’àmbit municipal”.  
El PP, mitjançant el seu portaveu Juan Amat, va justificar la seua abstenció apuntant que 
la moció estava “mal redactada” en alguns punts i que, a més, excloïa a la prostitució 
masculina “que encara que de manera molt més minoritària, també existeix i s’exerceix”. 
Per això, va demanar modificar la redacció de la moció.  
El PSPV mitjançant la regidora Amalia Cabos es va mostrar favorable a la moció de TSV 
“per a no continuar culpant a les dones sinó a les quals s’aprofiten d’elles”.

Vinaròs modificarà l’ordenança 
de convivència ciutadana per a 

multar als clients de la prostitució

L’Ajuntament de Vinaròs ha descartat situar la Escola Municipal 
d’Art en les dependències  del centre de coneixement Vinalab, 
com sol·licitava el PP de Vinaròs, per a pal·liar de manera ràpida 
que alumnes i professors hagen de continuar donant les seues 
classes en les instal·lacions actuals, que presenten grans deficièn-
cies, en estar situades en una nau industrial sense finestres, amb 
humitats a l’hivern i elevades temperatures a l’estiu. 
El PP de Vinaròs va presentar una moció en el ple ordinari de juny 
sol·licitant aquest canvi d’instal·lacions i suggerint el Vinalab per 
a situar-la i poder començar el pròxim curs  en millors condicions. 
En el ple va acudir una àmplia representació d’alumnes i profes-
sors d’aquesta escola. El punt no va ser aprovat ja que el PVi va 
presentar una esmena que va ser aprovada en la que sol·licitava 
que es buscara un nou local però que no fóra en el Vinalab, ja que 
els usos per als quals va ser creat són diferents. 
El PP, a través del seu portaveu, Juan Amat, va lamentar per això 
que, encara que hi haguera consens de tots els grups a buscar 
un nou local, els tràmits seran llargs i no serà per al pròxim curs. 

El ple descarta situar la Escola 
d’Art al Vinalab, però acorda 

buscar local

El PP lamenta el voto en contra de PSPV y Compromís 
para reclamar más medios para el hospital

El PP de Vinaròs ha lamentado que el voto en con-
tra de los concejales del PSPV-PSOE y Compromís 
en el Ayuntamiento de Vinaròs impidieron en el 
pleno ordinario de junio que se aprobara la moción 
en la que se exigía a la Generalitat dotar de medios 
humanos y materiales suficientes al Hospital Co-
marcal de Vinaròs así como implantar una mesa 
de trabajo para conocer la realidad de las listas de 
espera.

El portavoz de los populares, Juan Amat, ha seña-
lado que “el gobierno de Alsina ha preferido tapar 
las vergüenzas al gobierno de Ximo Puig antes que 
reclamar aquello que todos los vinarocenses com-
prueban todos los días como es la falta de medios 
humanos y materiales que padece el Hospital Co-
marcal de Vinaròs”.Amat afirmó que “aquello que 
todos los sindicatos han denunciado públicamente 
ha sido negado por el equipo de gobierno que, una 

vez más, ha preferido defender los intereses parti-
distas antes que el interés de los vinarocenses y la 
necesidad de mejorar un servicio que hoy por hoy 
presenta múltiples carencias”.
Por parte del PSPV, Fernando Juan, reconoció la 
dificultad para contratar personal en un área de 
salud periférica, pero defendió el incremento de 
la inversión de la Generalitat en el hospital en los 
últimos años. 
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El pasado 18 de Junio durante la celebración del concurso de recortes, sucedió algo in-
édito en nuestra marinera plaza, y es que “Chuky” al finalizar su ronda frente al toro, cogió 
el micro e hizo bajar del tendido a la que ya es su prometida, Miriam Parra, para frente a 
todos los actuantes y asistentes, hincar rodilla y pedirle que se casara con el, un hecho 
único en nuestra plaza.
La suerte estuvo de su lado y Miriam accedió emocionada a ser su compañera de viaje 
durante el resto de sus vidas.
¡ENHORABUENA PAREJA!

¡Miriam y Chuky se nos casan! Alicia Giménez Bartlett signa 
llibres de “La Presidenta” 

a la llibreria Els Diaris

Amics i companys del Hospital Comarcal de Vinaròs, van voler sorprendre a Paqui Coll Martínez, el passat 
dissabte día 25 de Juny amb una festa sorpresa amb motiu del seu 40 aniversari, a un conegut restaurant 
de Benicarló. 
Per molts anys Paqui!
Juanvi Gellida

SOCIETAT

40 aniversari de Paqui

Felicitats Juanito

La multipremiada escriptora afincada a Vinaròs Alicia Giménez Bart-
lett va estar divendres 17 de juny a la tarda a la Llibreria Els Diaris sig-
nant la seua última novel·la “La presidenta”. E.F.
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Inici de la Fira i Festes 
Coet inaugural, traca infantil i cercavila fins a l’envelat
Les fotos que es publiquen al resum de festes són de X.Flores, E.Fonollosa, X.Marmaña, M.Castejón, J.Zaragozà, P.Marmaña, Aparicio Fotògraf i FotoArts

18 
juny

6



2 de juliol de 2022

7

ACTUALITATFIRA I FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2022E L  D I A R I E TVinaròs

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

Proclamació de les Reines, Dames i Cavallers

Sebastián Casanova, mantenidor de la Fira i Festes
El mantenidor de les festes, Sebastián Casanova, va fer pregó del seu record de 
les festes d’antany, però també reivindicatiu.  Va començar destacant que es po-
den viure després de les restriccions de la pandèmia unes festes plenes.  “És una 
satisfacció molt gran veure de nou l’envelat ple i compartir unes paraules d’amor 
pel nostre poble i per estes festes”, indicava. Casanova va fer un recorregut pels 
seus records d’infantesa i joventut per les festes, i els canvis d’escenaris i de la 
manera de viure-les que han anat patint amb el pas del temps. “Eren molt im-
portants les competicions esportives en este temps”, va dir, recordant la natació, 
el ciclisme o les carreres de motos, entre altres. També va recordar la frase de 
“Per sant Joan, bous”, destacant-ne la importància dels actes taurins de fa unes 

dècades, o lo plena que estava la ciutat per Sant Pere, i les grans verbenes. Va 
ser també un discurs reivindicatiu de les carències de la ciutat. “Què us sembla-
ria si tinguerem un auditori com cal? Senyors polítics, posent-se d’acord i facen 
d’esta necessitat una realitat”, va indicar, arrancant els aplaudiments del públic. 
També va lamentar la falta de cinema a la ciutat i d’un Espai Carles Santos. A 
més, va reivindicar que la UJI “deixe de ser un campus tancat i deixe fer carreres 
a la comarca, com fa la Rovira i Virgili a Tortosa” i “que s’intente posar una estació 
intermodal -en referència al corredor del Mediterrani- o seguirem sent un poble 
només dedicat a serveis i turisme. Per últim, va demanar a la cort d’honor que 
disfruten de les festes i va agrair el treball de la comissió de festes. 

De la seua banda, l’alcalde, Guillem Alsina, va mostrar la seua alegria per tor-
nar a disfrutar de les festes després de les restriccions de la pandèmia. Va dir 
que era un honor fer el discurs com alcalde d’unes festes que ha viscut des 
de molt menut. 
També va donar l’enhorabona a tota la cort d’honor, i va lloar el treball fet du-

rant la pandèmia per superar-la. Per últim, va demanar a tothom que disfrute al 
màxim de les festes, recordant que la pandèmia “ens en va robar unes”. Durant 
l’acte de proclamació es va estrenar un video elaborat per Jordi Febrer, Anna Gil 
i Oriol Vidal (“Paripé Studio”), en el que apareixen representades bona part de les 
entitats vinarossenques.

L’acte de la proclamació de les reines, dames i cavallers va ser presentat per la cantautora Esther Querol

X.Flores
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Concert d’ESMUVI

Inauguració Reial de la Fira

Festival de fi de curs de l’Acadèmia de Ball Locura

19 
juny

A l’escenari del Passeig Colom, van actuar els grups de combo que hi ha a l’escola, grups de totes les edats i nivells que ens van interpretar fins a 13 temes. No 
només això, abans el grup de Dones cantant a la terra d’ESMUVI, cor de dones recentment creat a l’escola, ens va interpretar tres temes que van agradar a tot els 
assistents. Però abans les alumnes de dansa de l’Escola van presentar-nos cinc balls de diferents estils i balls.

8
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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

El sopar de gala20 
juny

La carpa de festes es va omplir de molt de ‘glamour’ en el sopar de gala en honor a les reines, dames i cavallers. Unes 600 persones es van donar cita a 
aquest esdeveniment que es va iniciar amb la concentració de les integrants de la cort d’honor en el rellotge solar del port, on va haver-hi sessions de 
fotos, per a a continuació eixir en cercavila fins a l’envelat. Allí es va servir el sopar, que enguany no estava servit per l’associació d’hostaleria, però els 
postres si que els va fer l’Agrupació de Pastissers. En concloure, va haver-hi una revetla popular oberta al públic.

9
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Hissada 
de la bandera blava

Festival de fi de curs de Les Camaraes

Concert de piano d’ESMUVI

21 
juny
A la platja de Fora del Forat, es va procedir a la hissada de la ban-

dera blava que acredita la qualitat de l’aigua i els serveis. També El 
Fortí ostenta aquest distinitu. La hissada va estar protagonitzada 

per autoritats municipals i la cort d’honor de les festes

La pèrgola del Passeig de Colom va ser l’escenari del festival de fi de curs del Grup Folklòric Les Camaraes, amb presència de molt de públic assistent.

El dia 21 de juny, dia euro-
peu de la música, ESMUVI 
va fer un concert de piano 
a l’auditori Carles Santos de 
la Fundació Caixa Vinaròs. 
Els 18 pianistes que van par-
ticipar van poder tocar per 
primera vegada l’imponent 
piano de Carles Santos. 
Alumnes que després de 
molts anys ja cursen estudis 
professionals i que ens van 
sorprendre per la seua gran 
musicalitat. Alguns arriba-
ran molt lluny en el seu camí 
musical.
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Visita al centre de dia

Mostra de treballs de l’EPA

Vinaròs en peu de festa

Exposició a la seu de 
l’Associació Cultural 

Amics de Vinaròs

22 
juny

A l’auditori municipal es va inaugurar la mostra de treballs de la Formació per Adults.

La seu de l’associació cultural Amics de Vinaròs va 
inaugurar  una mostra antològica de gran qualitat i 
per al record  amb obres de Puig Roda, Pablo Béjar, 
Joan Ballester, Lluis Santapau, Joan Moncada, Bea-
triz Guttman, Ramon Roig, Ferran Escoté, José Cór-
doba, Mateo i Julio Guimerá.

1111
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Entrega de premis del Concurs de Fotografia

Sopar a la fresca

El vuitè concurs de Fotografia organitzat per l’Associació d’Alumnes de FPA tenia enguany com a tema “Aparadors”. Al concurs es van presentar 57 fotografies. 
L’acte d’entrega de premis va ser presentat per Xavier Marmaña i va comptar amb la presència de la cort d’honor de festes i la regidora d’Educació Begoña López. 
Els guanyadors van ser Antonio Alario amb la foto “Sal y brindamos” (primer premi, 250 euros i dploma), Sefa Miralles, per la fotografia “Glamour” (segon premi, 
150 euros i diploma)  i José Miguel Soler amb la foto “Glamour toujour” (tercer premi, 75 euros i diploma). També van ser premiats Ciri Viña, amb la fotografia “Me 
gusta lo que veo” (50 euros i dploma), accèsit per a Vicente Camacho, per la fotografia “Miradas” (50 euros i diploma), Les fotos estaran exposades a l’auditori fins 
al 3 de juliol.

X.Flores

12
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13

Arribada de la Flama del Canigó

El Correfoc

23 
juny

Arribada de la Flama del Canigó a Vinaròs. El missatge d’enguany va ser escrit per Eliseu Climent i va ser llegit per Marisa Falcó.

Correfoc de Sant Joan , a càrrec de l’Associació Cultural Ball de Dimonis
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Festival de fi de curs de Gentsana

Cercavila des de la Peña Pan y Toros a la plaça de bous

Missa de Sant Joan24 
juny

14
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1515

El compositor i orquestrador Òscar Senén Orts va rebre el 24 de juny, dia de 
Sant Joan,  a l’auditori municipal i de mans de la presidenta de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Josefa Gondomar, l’Alè Vinarossenc 2022.
Senén va fer un repàs per la seua tranjectòria, donant unes pinzellades dels 
seus records d’infància i de les festes. « Tinc molt bons records d’aquells anys », 
va explicar. « Anys després, els meus amics es van apuntar a l’escola de música, 
i jo vaig demanar-ho als pares. Va ser un abans i un després a la meua vida. Els 
meus pares no entenien perquè la música m’absorbia, i a día d’avui encara em 
pasa. Des de que vaig rebre les primeres classes de tuba, es va convertir en la 
meua passió. I quan vaig entrar a la banda de música, alguna cosa nova va nái-
xer en mi”, va explicar. Va començar a composar les primeres peces amb només 
15 anys i una mica més tard, José Ramon Renovell va estrenar una de les seues 
composicions amb la banda de música, la qual cosa va ser un nou revulsiu en 
la seua gran afició per la música. Poc després va demanar als pares estudiar la 
carrera de música. “Des d’aquell moment m’han donat tot el suport per arribar 
fins aquí”, va dir. També va fer un repàs pel seu professorat per algunes escoles 
de música i direcció de bandes, com la de Catí, on va conèixer a la seua parella, 
Maria. 
Després va aparéixer la oportunitat de que la Universitat de Berklee feia pro-
ves d’admissió a Espanya. “Va ser un somni fet realitat quan vaig rebre la carta 
d’acceptació per poder estudiar coposició per a cinema”, explicava. Quan es va 

graduar, va tornar a Vinaròs, on s’ha instalat de manera definitiva.   
També va reclamar la construcció d’un nou auditori per a la ciutat, com “una 
inversió i no una despesa”. 
L’acte d’entrega de premis va estar precedit de l’actuació de Marcel Tomàs amb 
l’espectacle “El comediant”.
Òscar Senén Orts és compositor i orquestrador per a cinema, televisió i vi-
deojocs. Va començar els seus estudis de música a l’escola de música de la So-
cietat Musical La Alianza de Vinaròs, de la qual n’és membre, amb els Mestres 
José Ramon Renovell, Kiko Palacios i Juan Bta. Domènech. Va estudiar el grau 
superior d’interpretació (tuba) i composición a l’ESMUC (Barcelona).
Posteriorment es va graduar Summa Cum Laude en composició per a cinema 
i vedeojocs a Berklee College of Music a Boston, on hi va estudiar becat per la 
mateixa universitat. 
Ha treballat en més de 90 projectes. Els seus crèdits inclouen pel·lícules com 
James Bond 007 (No Time To Die), Lego Batman, Terminator: Genesis, Pingüins 
de Madagascar o Kung Fu Panda 3, i videojocs com FIFA 19, Asgard’s Wrath o 
Assassin’s Creed : Unity-Dead Kings, entre d’altres. 
A més de compositor, Òscar és també director d’orquestra, i ha dirigit foma-
cions com l’Orquestra Synchron Stage de Viena, la Budapest Symphony Or-
chestra, la Sofia Symphony Orchestra, l’Orquestra Filarmònica de Màlaga o 
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

X.Flores

Òscar Senén Orts rep l’Alè Vinarossenc 2022
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25
juny

Partit de bàsquet adaptat

XXX Trobada de Nanos i Gegants

16
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Partit de bàsquet adaptat

La XXX Trobada de Nanos i Ge-
gants va comptar amb una repre-
sentació de prop d’una vintena de 
poblacions valencianes, catalanes 
i fins i tot de la província de Ma-
drid i el Principat d’Andorra. Així, a 
més dels gegants, gegantons i na-
nos de Vinaròs, van participar els 
de Vila-real,  La Ràpita, Navarcles, 
Santa Coloma de Queralt, Catllar, 
Sant Llorenç Savall, Montmeló, 
Vinyols i els Arcs, Les Borges Blan-
ques, Club Amics de Rubí, Sant Ju-
lià de Lòria (Andorra), Torrejón de 
Ardoz (Madrid),  Benicarló, Cerve-
lló, Botafocs, Montblanc i Aguilot 
de Tortosa. A mitjan matí, es va 
iniciar la plantada de gegants en 
la plaça Parroquial, i al  migdia a 
l’Ajuntament es va fer la recepció 
oficial de les colles participants, a 
les quals després es va convidar 
a un menjar popular, que va es-
tar preparada pel xef Dofí Jova-
ní. Ja a la vesprada, va tindre lloc 
l’espectacular cercavila amb tots 
els gegants, nanos, dolçainers i ta-
baleters.

La traca

17
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El pasado sábado día 25 de junio, y dentro del programa de fiestas de san Juan 
y san Pedro, tuvimos a las 23,15 horas y en la pérgola del Paseo Colon, este in-
teresante y gran concierto en recuerdo de la mejor voz de la música moderna 
de toda la Comunidad Valenciana.
Presentó el acto Francisco Javier Torres Camós, el cual realizó en recorrido por 
la centenaria historia de “La Alianza”, hizo mención a los libros escritos por Se-
bastián Albiol Vidal y José Palacios Bover en los cuales, nos narra la trayectoria 
de la entidad a lo largo de los años, estándo siempre presente en las “Feria y 
fiestas de san Juan y san Pedro”. También presentaba a los cantantes Javier 
Esteban y José Valhondo, los cuales estuvieron acompañados al piano por el 
reconocido maestro José Luis Paulí. Finalizó con unas emocionantes palabras. 
Dedicó el concierto al fallecido papelero y abanderado de “La Alianza” Teófilo 
Tortajada”. Como representación, estaba la bandera de “La Alianza” sola delan-
te del escenario. Este concierto era el que años pasados se dedicabas a “los 
bailables”.

Los cantantes Javier Esteban y José Valhondo, están presentando este concier-
to a través de más de 200 ciudades de España, y ha sido todo un lujo, juntarse 
con nuestra “Alianza” ensayar y preparar este concierto con  15 piezas de las 
significativas del que fuera un “ídolo de masas” tanto en su ciudad natal de 
Ayelo de Malferit (Valencia) como incluso a nivel internacional. Ambos se re-
partieron las canciones del espectáculo.
Para hacer un poquito de historia de este gran cantante, les diremos que su 
nombre de pila era el de Luis Manuel Ferri Llopis, nació el 03/08/1944 en la pe-
queña población valenciana de Ayelo de Malferit, y desapareció trágicamente 
a causa de un accidente de tráfico el 16/04/1973 en la localidad de Villarrubio 
(Cuenca).
Ha sido este un gran concierto, sobre todo para los que ya peinamos canas, o 

que se las tintan. “La Alianza” con su director José Ramón Renovell Renovell y 
bajo el título de “Concert de festes” estuvo a un alto nivel. Referente a los dos 
cantantes antes mencionados, también lo hicieron muy bien, pero al menos 
para mí, y siendo en vida Nino Bravo un cantante preferido por mí, creo que 
tuvo una voz única, e inimitable.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:

Como todos                   Canta Javier Esteban
Nuestro hogar será el mundo    Canta José Valhondo
Te quiero, te quiero Canta Javier Esteban
Esa será mi casa  Canta José Valhondo
Mis noches sin tí  Canta Javier Esteban
Puerta del amor  Canta José Valhondo
Amanecer  Canta Javier Esteban
El tren se va  Canta José Valhondo
Cartas amarillas                  Cantan José Valhondo (solo piano y voz)
Noelia   Canta José Valhondo
Vivir                   Canta Javier Esteban
América, América  Canta José Valhondo
Mi tierra   Canta Javier Esteban
Elízabeth  Canta José Valhondo
Libre   Cantan Javier Esteban y José Valhondo

Ante el éxito obtenido y a la cantidad de aplausos de todos los que allí acudi-
mos y que llenamos por completo las sillas de la carpa, nos regalaron un bis: 
“Un beso y una flor” interpretada por ambos cantantes.
Realmente pasamos una agradable velada recordando la música, la voz y las 
canciones del que fuera el más grande en sus tiempos, de Nino

Gran espectáculo de la Societat Musical “La Alianza” con la “Banda 
Simfònica”, Javier Esteban y José Valhondo recordando a Nino Bravo

Presentó Francisco J.Torres La Alianza

Canta Javier Esteban Canta Jose Valhondo

El maestro Paulí y Jose Valhondo Javier Esteban y Jose Valhondo

Salvador Quinzá Macip
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Maria José Domènech

Juanma Pitarch

Canta Jose Valhondo

Javier Esteban y Jose Valhondo

Salvador Quinzá Macip

26
juny

Dentro del programa de fiestas, y concretamente el pasado domingo día 26 de 
junio a las 12 horas y en el “Envelat de l´Atlantic”, pudimos disfrutar del intere-
sante espectáculo bajo el título de “La música pot canviar el món”.
Cada año estamos esperando este espectáculo que nos trae la academia 
“Numa Music” cuya directora es María José Domenech, este año con un mon-
taje muy interesante en la actualidad, el cambio del mundo a través de la mú-
sica. Recordemos que María josé tiene una familia musical. Su hermano trabaja 
como profesor en el “Liceu” de Barcelona y su esposo es un buen profesor de 
piano, órgano y clarinete. Ambos juntos están en la academia.
La misma María José presentaba al comienzo el espectáculo, siguió su espo-
so y también profesional de la música Juanma Pitarch, y el que llevó todo el 

protagonismo presentando acto por acto, fue el “caballer” de la entidad Marc 
Méndez Viver. Marc realizó las presentaciones en varios idiomas. También par-
ticipó la dama infantil Mar Folch Forner.

De muy interesante podemos valorar la obra que nos presentaron, donde ac-
tuaron desde los más niños hasta los más adultos y algún que otro papá o 
mamá.
Fue un éxito en la cantidad de gente que interpretó las obras, y también los 
que nos presentamos a presenciarla.
Mis felicitaciones a María José y a todos los que participaron. Todos lo hicieron 
muy bien.

Gran éxito de NUMA MUSIC con su espectáculo 
“La música pot canviar el món”

Festival del Gimnàs ESPLAI

19
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Detall de la cort d’honor a Carmina i Àngela

Concurs de paelles d’entitats

El concurs de paelles d’entitats celebrat a l’envelat de festes el va guanyar la Peña taurina Pan y Toros. En segon lloc igualment deliciosa 
va ser la del Club Taekwondo Atencia i la tercera paella més votada va ser la de l’Acadèmia de Ball Locura. 

La cort d’honor va obsequiar amb una samarreta amb tots els noms de dames i cavallers a Carmina i Àngela, que vetllen sempre per tots els detalls

La ESMUVI Jazz Band acompanyats del gran 
saxofonista Jon Robles, professor del con-
servatori del Liceu de Barcelona i solista i 
col·laborador amb grans músics del Jazz, pop 
i modern. Centenars de persones van poder 
gaudir d’una excel·lent actuació de grans te-
mes del món de la Big Band i el Jazz. Aquest 
nou projecte, que mancava al nostre poble, 
aproparà a tots els vinarossencs noves pro-
postes musicals i que en un futur serà un 
nou referent musical al nostre poble degut 
a la qualitat que ens va demostrar al concert 
amb un programa molt bonic i exigent. Des 
d’ESMUVI Obrint camins. Podeu vore un ex-
tracte d’ESMUVI Jazz Band https://youtu.be/
jE23KhqbLNc

Concert de la ESMUVI Jazz Band
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Homenatge a les reines i dames en els seu 25è i 50è aniversari

Entrega dels lots de Sant Joan als majors

La entrega dels lots de sant Joan als majors va tindre lloc al mercat municipal, amb presència d’autoritats municipals i la cort d’honor de les festes. 

27
juny

La carpa de festes va acollir l’homenatge a les reines i dames de fa 25 i 50 anys. Acte pre-
sentat per Julián Zaragozà. Les reines de fa 50 anys van ser Inma Calvo, i la infantil Inma-
culada Darza. I les màximes representants de les festes de fa 25 anys van ser Inma Castell  i 
Alejandra de Antonio com a infantil.

21
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SOCIETAT

29
juny

El primer acto tuvo lugar el 18 de Junio, se trataba 
de un concurso de recortes y toros embolados, per-
tenecientes al hierro de Los Millares y Sergio Cente-
lles, una jornada en el que lo más destacado llegó 
de la mano de los recortadores de Vinaròs, Javier 
Borrás, Dani Esteve, Dani Sorlí y Nestor Benedi, la 
nota más emotiva llegó de la mano de “Chuky” al 
pedirle matrimonio a su ya prometida Miriam Pa-
rra, en el centro del ruedo.
Por la noche siguió la jornada con la embolada de 
los 5 toros de la tarde por parte de las cuadrillas de 
Vinaròs, Catì, Masdenverge, Sant Jaume Denveja y 

“De Taurinas Maneras”.
La segunda parte de los actos llegó el viernes 24 
festividad de San Juan, en el que la Peña realizó su 
tradicional agasajo a las Damas y Cavallers en la 
sede de la entidad, y llegaron a la Plaza de Toros 
acompañados de los socios y la banda de música 
“La Alianza”.
Una vez allí las vaquillas de Benavent hicieron el 
disfrute de grandes y pequeños por su gran juego 
y fue una tarde de gran contenido, la entidad re-
partió bocadillos y cocs para los socios y las damas 
y cavallers.

Por la noche continuó con la suelta de vacas y be-
cerras, y la embolada de un toro por parte de la 
Junta de la Peña Pan y Toros, siendo también una 
noche de gran interés para todos los presentes, y 
en la que el ruedo estuvo colmado de jóvenes que 
querían probarse frente a los animales, debido a la 

gran calidad de los mismos.

La Peña quiere agradecer a todos los participantes 
su implicación y a la afición, socios y Damas y Cava-
llers, su asistencia.

Éxito de público y contenido en los actos organizados 
por la Peña Taurina Pan y Toros

Missa de Sant Pere Piromusical de fi de festes

Revetlla per a majors
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SOCIETAT
Digo bien en el titular. Los pasados años 2020 y 
2021, debido a la marcha de la pandemia, se supri-
mió la procesión, y se limitó mossèn Emilio Vinaixa 
Porcar, a bendecir con la custodia desde la puerta 
principal de la iglesia Arciprestal de La Asunción, al 
pueblo con el “Corpus Christi”.
Esta solemnidad del “Corpus Christi” es de las más 
importantes para el mundo cristiano-católico. En 
varias ocasiones recuerdo el refrán antiguo que de-
cía: “Tres jueves hay en el año que relucen más que 
el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la As-
censión”. Realmente nos retrae esta celebración al 
Jueves Santo con la proclamación de la Eucaristía, 
centro principal de ambas fiestas. Mi pensamiento 
particular es que si lo deseamos, en todas las igle-
sias tenemos una capilla del Santísimo, donde en 
ellas está expuesto y podemos ir a visitarlo, rezarle, 
pedirle…Pues en la Procesión Eucarística de este 
día, es como si el Santísimo deseara salir por las ca-
lles de las ciudades, para los que no pueden asistir 

a las capillas, tengan la ocasión de verlo por las ca-
lles de sus pueblos y ciudades.
La fiesta fue el pasado domingo día 19 de junio. 
Tras la misa en la misma iglesia, con la presencia de 
niños y niñas de primera comunión, damas y caba-
llers nuevos de este año (no hacía ni 24 horas que 
habían sido proclamados), autoridades municipa-
les dentro de la iglesia y como no, no podía faltar la 
cofradía del “Santissim Sagrament” en su día gran-
de, encabezada por su presidenta Pilar Frez Pizarro. 
Ante la indisposición del párroco de La Asunción 
mossèn Emilio, ofició la misa mossèn Cristóbal Zu-
rita Esteller, párroco de la Parroquia de Santa Mag-
dalena de nuestra ciudad.
Finalizada la misa, con una amplia representación y 
colaboración con sus cantos y gestos de los niños y 
niñas de primera comunión, a la salida de la misma, 
se organizó la procesión de esta forma:
Previa a la misma, salían las tres parejas de la “Colla 
de nanos i gengants” acompañados por sus “dolçai-

ners i tabaleters, seguidos por el “Grup Folkloric Les 
Camaraes” los cuales nos interpretaron por el reco-
rrido su “Ball de cintes”.
El orden procesional fue el siguiente: Cruz proce-
sional, niños y niñas de primera comunión, damas 
y caballers de las fiestas, “El Santísimo” bajo palio 
y portado en esta ocasión por mossèn Cristóbal 
Zurita Esteller, Cofradía del “Santissim Sagramant”, 
autoridades municipales y cerrando la procesión, 
nuestra banda de música de “La Alianza” bajo la ba-
tuta de José Ramón Renovell Renovell.
Recordando años pasados, se montaron para la 
bendición del “Santísimo” a las gentes, tres altares 
en la C/. Socorro, Plaza San Antonio y C/. Mayor.
A la llegada de la procesión al punto de salida, es 
decir, a la Plaza Parroquial, tanto los  “Nanos i ge-
gants” como el “Grup Folkloric Les Camaraes, ofre-
cieron sus bailes al “Santísimo”.
Entrando a la iglesia y se dio por finalizada esta im-
portante fiesta para el mundo católico

Por fin se pudo celebrar con toda normalidad 
la Procesión Eucarística de la Solemnidad del “Corpus Christi”

Salvador Quinzá Macip
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El passat cap de setmana Nerja acollia el Campionat d’Espanya Absolut d’atletisme a l’aire 
lliure. Un campionat d’alt nivell on es buscaven mínimes per a participar en el mundial i 
Europeu.
Fins a Nerja, es va desplaçar la vinarossenca Andrea Cabré, atleta del Playas de Castelló, ja 
que un any més va aconseguir la mínima exigida de participació per part de la federació.
Divendres a les 10h es donava la sortida a la prova dels 10.000m marxa on va aconseguir una 
14a posició amb una molt bona marca de 49’04».
A més a més, Andrea a estat seleccionada per la Federació Valenciana per a participar en el 
Campionat d’Espanya per comunitats el pròxim dissabte 2 de juliol a Granollers.

Campionat d’Espanya Absolut

Excel.lent participació dels nostres alevins en el Campionat 
Autonòmic celebrat en la Piscina del Centre Excursionista Eldense 
els díes 25 i 26 de juny.
Un equip format per quinze nedador@s : Africa, Naiara Milena, 
Ariafna, Teresa, Valeria, Dario, Ferran, Javi, Gabriel, Joan, Hugo, Pol, 
Roger, Damian i Jon acompanyats pels seus entrenadors David 
León i Isidro Martorell, van representar al CNV en aquest Campionat 
després d’ aconseguir les marques mínimes per a poder participar.
Un cap de setmana intens de competició que començaba la tarde 
de divendres en l’ entreno de l’ equip en la Piscina Olímpica d’ Elda 
per a tenir un primer contacte en la piscina de 50 mtrs.
Quatre sessions de competició intenses en les que els nostres 
nedador@s van donar lo millor de si per a aconseguir millorar les 
seues marques i sobretot van disfrutar de la natació i d’ animar a l’ 
equip en cada prova.
Els resultats van ser molt bons, fruit dels entrenaments constants 
de tots els nedador@s.
Es un campionat que es donen medalles per any de naixement 
dintre de la categoría.
Tot i aconseguir moltes millors marques personals, destacarem els 
resultats de :
Joan Montserrat, Subcampió Autonòmic   en 400 mtrs estils i 
medalla de bronze en 200 estils
Damian Burriel, medalla de bronze en 400 mtrs i en 1500 mtrs lliures
Jon Guarch, medalla de plata en 1500 mtrs lliures
Ariadna Martorell, medalla de bronze en 50 mtrs lliures
Africa Pascual, medalla d’ or en 50 mtrs lliures i en 100 mtrs 
papallona

En quant a les proves de relleus :
L’ equip femení va aconseguir medalla de plata en els 4x100 mtrs lliures i medalla de 
bronze en els 4x200 mtrs lliures
L’ equip masculí va aconseguir medalla de bronze en 4x100 i en 4x200 mtrs lliures.
En el resultat general obtés pel total dels nostres nedador@s,   l’ equip masculí   es va 
proclamar Subcampió i l’ equip femení va quedar en quarta possició.
Estem molt contents en els resultats dels alevins i en la seua actitud i ganes de competir. 
Enhorabonaaa equip !!!

Campionat Autonòmic Aleví

Natacha, Toñi i Romina, del “balcó del 
delta”  representants del repte 10k de   Vinaròs 
van participar a la cursa de Camarles el balcó 
del delta,  aconseguint  Romina  pòdium en 3a. 
absoluta i Natacha pòdium de la seva categoria.

Juanvi Gellida

El Repte 10K 
Vinaròs, a la cursa 

de Camarles

24
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs

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

Andrés Albiol Medusa mosaic

Refrescantes aguas en las festividades

Regreso de los bous de la tonyina

En este periodo de dos semanas, el estado de la mar fue dispar, pues hubo jornadas con vientos de poniente y 
luego de mistral, para estar acompañado de leves lloviznas. Las pesqueras resultaron flojas. Y las cotizaciones 
ante la escasez fueron al alza.
La pesca de arrastre, al volver los bous de operaban con los atuneros, entre seis subastaron a diario gamba, 
calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, rape, gallo, móllera, peluda, galera, caracol, pulpo roquero, 
pagel, jurel, caballa, canana, raya y morralla. 
El cerco, sólo una traíña faenaba por nuestro litoral, y sus extracciones resultaron muy flojas, ya que con los 
aires de componente norte era difícil el calar. Únicamente pilló un par de días 50 cajas (8 kg/caja) de boquerón, 
así que partió hacia otras latitudes.
Los artes menores, ocho barquitas trasmalleras que se dedican al langostino, faenaron poco por el oleaje. La 
última semana no atraparon mucho a causa del tràngol. Una pescó sepia. Una lenguado y rombo. Una corva 
y lirio. Y otra langosta y cabracho.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con este arte de anzuelos lubina, dorada, sargo y pargo.

Ya comentamos que a finales del pasado mes mayo, tres de nuestros barcos arrastreros fueron contratados 
para dar remolque a jaulas de atunes por la empresa de armadores BALFEGÓ de L’Atmella de Mar (T). Así, 
tras once días de pesca efectiva, por parte de su flota de nueve embarcaciones cerqueras, capturaron su 
cuota asignada para el presente año 2022, o sea, un total de 2.485 toneladas de atún rojo, siendo ejemplares 
con una media superior a 150 kg/pieza. De manera que para trasladar vivos los peces hasta la granja de 
engorde que tienen frente al litoral tarraconense, contrataron 16 barcas remolcadoras (3 de Vinaròs) para 
transportar dichas piscinas acuícolas con los túnidos. Por lo tanto, con casi cuatro semanas seguidas en alta 
mar finalizaron el trabajo y volvieron para pescar aquí al arrastre.

O borm blavós, en castellà medusa 
de grasa azul. El seu nom científic és 
Catostylus mosaicus. És una espècie 
invasora en el Mediterrani. Procedix 
de l’Indo-Pacífic. No és perillosa per al 
home al ser el seu verí lleu. De la classe 
Escifozoos i de l’orde Rhizostoma, estes 
meduses tenen una campana en forma de 
cúpula. En el seu interior està la cambra 
gastral on li penja el manubri amb huit 
braços orals per a la captura del plàncton 
alimentari, que atordix amb la injecció de 
les seues cèl·lules urticants i trasllada dit 
menjar per mitjà de xicotets canals units 
entre si a la cavitat gástrica. Talla 30 cm de 
diàmetre de l’ombrel·la i 1 m de llarg els 
fins tentacles que li pengen. És translúcida, 
però predomina el color blau cobalt i el 
groc opac per les algues unicel·lulars 
que porta instal·lades en simbiosi, ja que 
busca el sol en la superfície perquè facen 
la fotosíntesi i li proporcionen energia 
alimentària en carboni. És reproduïx per 
alternances generacionals. En la fase 
sexual emet l’esperma perquè es mescle 
amb els òvuls d’una altra femenins. 
De l’ou ix una larva que es fa un pòlip 
adherint-se al substrat, i quan crega 
convenient es reproduirà vegetativament 
de nou en moltes medusetes. Viu fins 
als 50 m de profunditat. De dia nada per 
aigües superficials per a absorbir la llum 
solar i de nit preferix fons on abunden 
diminutes preses que immobilitza amb 
la seua dèbil toxicitat i després es menja. 
Ací les considerem una plaga al taponar 
les xarxes dels pescadors o simplement 
molestar els banyistes en les platges, ja 
que la seua picadura no sol traspassar 
la nostra pell, a no ser en una part molt 
sensible o a un bebé. Per països asiàtics 
és una delícia culinària.

PEIXOS   
Seitó (Boquerón)                        6.741 kg
Sorell (Chicharro, Jurel)                288
Sardineta (Sardina)                     1.664
Bisso (Estornino)                          224
                                                  ______
Total Cèrcol…………              8.917   
     
PEIXOS
Alatxa (Alacha)                              63 
Seitó (Boquerón)                         656
Escrita (Raya)                              632
Besuc (Besugo)                             99         
Voga/Xucla (Bogue/Picarel)    2.288
Rallat (Boníto)                                 1
Cavalla (Verdel)                         391
Vetes (Cintas)                                    63
Congre (Congrio)                               55
Gall (Pez de San Pedro)                    39
Orà (Muixarra, Dorada)                    122
Móllera (Fanéca, Capellán)              367

Gallineta (Cabracho)                          44
Sorell (Chicharro, Jurel)                3.083
Asparrall (Raspallón)                     4.702
Palá (Lenguado)                                33
Sarg (Sargo)                                        4
Lliri (Tallahams, Anjova)                    16
Penegal (Bocanegra)                         11
Aranya (Araña)                                271
Pagell (Breca, Pagel)                  13.201
Peluda (Solleta)                               293   
Lluç (Pescadilla, Merluza)            3.824
Rap (Rape)                                   1.125
Aspet (Espetón)                                65
Rom empetxinat (Rodaballo)              3
Juriola (Rubio, Lucerna)                  120
Moll (Salmonete)                          5.387
Morralla (Serranos, etc)                1.003
Sardineta (Sardina)                         107
Mero (Cherna)                                   2
Letxa (Pez limón, Serviola)              18
Bacoreta (Sarda)                              10

Sorella (Jurel real)                              3         
Llisa (Mújol, Lisa)                        1.329
Pagre (Pargo)                                     5
Bisso (Estornino)                            498
Gatet (Pintarroja)                              22
Rata (Miracielo)                                51
Palometa (Palometón)                      32
Corva (Corvallo)                                 2
Miseria (Gallo)                                  67
Peix de rei (Pejerrey)                         5
Saboga (Alosa)                                19
Dèntol (Dentón)                                 5
Chopa (Cántara)                               2
Reig (Corvina)                                   1
Vidrià (Mojarra)                                 2
Rom (Rèmol, Rombo)                      10
Xavo (Ochavo)                                 61
Total......................            40.211                      

CRUSTACIS  
Cranc de bou (C. de paleta)      400

Escamarlà (Garagan, Cigala)        4
Llagostí (Langostino)                        8
Galera (Estomatoideo)                  497
Llagosta (Langosta)                        32
Gamba (Quisquilla, Camarón)        36
                                                         _____                                                      
Total..............................           977         
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                   140
Sepió punxa 
(Choquito)                   93 
Canana (Pota, Volador)               3.567                                                                                                                         
Polp roquer (Pulpo roquero)           529
P. blanc (P. blanco)                        525
P. mesquer (P. almizclado)                1
Polpa (Pulpón)                                  41
Caragol punxent (Cañailla)         74
Llonguet (Holoturia)                     3                                                               ___      __
    Total……………….…       4.973

Total Arrossegament....      46.161
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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

El problema de las listas de espera y 
el silencio de Alsina y sin explicaciónPasadas las fiestas

Por Lluís Gandía, presidente local del PP VinaròsPer José Atencia, secretari de Festes, PSPV Vinaròs

Volem solucions 
per a l’Hospital Comarcal 

En su última columna de 
opinión el PSPV-PSOE 
de Vinaròs afirmaba 
que las noticias sobre 

el mal funcionamiento del Hospital de Vinaròs era 
falsas, un “fake”. Los socialistas de Vinaròs acusaban 
al personal sanitario, a los sindicatos y a algunos 
medios de comunicación de mentir y alarmar a la 
población. Demencial.

Los socialistas de Vinaròs, con Guillem Alsina 
como máximo responsable, saben y conocen que 
las listas de espera en el Hospital de Vinaròs han 
aumentado en los últimos meses sin que por parte 
de la Conselleria de Sanidad se haya hecho nada. 
Y ante la pasividad de la Generalitat Valenciana 
de Ximo Puig, el silencio de Alsina que no quiere 
molestar en su partido aunque eso perjudique a 
centenares de vinarocenses.

Los socialistas de Vinaròs, con Guillem Alsina al 
frente, saben y conocen que la UCI estuvo a punto 
de cerrarse por la desidia con la que la Conselleria 
gestionó dicho servicio durante muchos meses. 
Y ningún socialista de Vinaròs levantó la voz en 
defensa de los vinarocenses.

Ningún socialista de Vinaròs, por supuesto que 
Guillem Alsina tampoco, levantó la voz cuando 
en nuestro Departamento de Salud ha estado 
suspendido durante 8 meses el programa de 
prevención de cáncer de mama. Se quedaron 
mudos, escondidos y defendiendo una gestión 
política de nuestra sanidad completamente 
deficiente.

Por lo visto ningún socialista de Vinaròs, incluido 
Guillem Alsina, se ha enterado de la dimisión del 
jefe de servicio de salud mental por la falta de 
medios humanos para dar un servicio como se 
merecen nuestros vecinos. Los socialistas siguen 
con su camiseta del PSOE y olvidándose de Vinaròs.

Y como no quieren ver la realidad para defender 
su poltrona en el último pleno el PSPV-PSOE votó 
en contra de la propuesta del PP para exigir más 
medios humanos y materiales para el Hospital 
de Vinaròs. El PSPV-PSOE votó en contra de los 
intereses de los vinarocenses, votaron pensando 
en su partido y no en los vinarocenses.

Aquello que denuncian los sindicatos, el colegio 
de médicos y de enfermería es muy grave y exige 
soluciones inmediatas. Las listas de espera crecen, 
la información que se da desde Conselleria es 
mínima y sesgada. Aquellos que buscaban votos 
anunciando que venían a rescatar personas ahora 
ya solo pretenden salvarse ellos aunque sea a costa 
de la salud de los vinarocenses. 

Abans de Nadal, els 
sindicats, denunciaven 
i feien públiques les 

mancances  que patia L’Hospital Comarcal de Vinaròs 
i que en el pas del temps s’han anat agreujant. 
Es feien ressó d’aquesta situació el mitjans de 
comunicació i les xarxes socials de les deficiències 
estructurals que arroseseguem des de fa decàdes i 
que afecta de forma negativa a la qualitat sanitària 
i demanaven que es prengueren mesures de forma 
inmediata perquè la situació era  insostenible.

Des de el Departament de  Medicina Interna, 
denunciaven  que Vinaròs té un greu problema, 
perquè és una zona de difícil cobertura, per la 
qual cosa és una zona poca atractiva per atraure 
professionals. També que tot i que no hi ha 
problemes de places, perquè hi han vacants en 
el departament, sol.licitaven a  a la Conselleria de 
Sanitat una major distribució dels porfessionals en 
funció de les necessitats dels hospitals, perquè a 
l’Hospital Comarcal, es necessiten ja, no pot esperar.

Des de el Departament de Medicina Digestiva, 
demanaven més recursos per al cribat de còlon, 
perquè les llistes d’espera s’han fet eternes, 
després de la pandèmia.  Des de el Departament 
d’ Urgències també denunciaven la mancança de 
gent gent i instaven a la Conselleria nous incentius 
per atraure  als professionals a vindre a treballar al 
nostre hospital. Des de Urologia , també donaven 
a conéixer la falta d’especialistes i així tots els 
departaments.

Des de Infermeria interna demanaven SOS  
perquè només són 9 quan la plantilla contempla 
12 persones.  Cobrir aquestes places és prioritari 
perquè els pacients són molts dependents i no 
donen abast, aixi com T.C.A.E, també denunciaven 
el déficit de personal.

 La situació empitjora encara molt més  quan 
s’anuncia la retallada de més de 50 places en el 
Departament de Salut, la falta de psiquiatres en 
l’hospital, només n’hi ha un en actiu, però esta 
exempt de guàrdies.  Però la gota que fa sobreixir 
el got es quan a principis de juny, el sindicat de 
metges, fa públic que els professionals sanitaris, 
están esgotats i cansats, es senten mensypreats per 
la Conselleria i anuncien  el tancament de la UCI 
si en dos dies no arriben reforços  i es soluciona la 
crítica situació que esta vivint el personal sanitari. 

Quan li han vist les orelles al llop, es quan els 
responsables del Departament de Sanitat han sortit 
a la palestra per anunciar que están treballant en 
l’elaboració d’un Decret , que regularà  tres mesures: 
incentius per ocupar places de difícil cobertura, 
la prestació de guàrdies fora de l’àmbit del 
nomenament de cada professional i una fórmula 
per la qual els recursos assistencials es desplaçaran 
on  els necessiten elks pacients. 

Vergonya senyors, vergonya, no podem entendre 
com hem arribat a aquesta situació, prou de tapar-li 
les vergonyes a la Conselleria. El personal sanitai de 
l’hospital de Vinaròs, després de la seua loable labor 
en la pandèmia , està al límit de les seues forces, per 
això demanen tots ells “que es done prioritat a les 
zones de difícil cobertura”.  

Ja està bé de vendre fum i paraules. Volem solucions 
per l’Hospital Comarcal de Vinaròs, i la solució la 
tenen i és declarar Vinaròs com “zona de difícil 
cobertura”.

Después de dos años en los que 
no se había podido celebrar 
como toca la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere, en 
Vinaròs hemos vuelto a disfrutar 

de nuestras fiestas patronales. Desde el Partido 
Socialista de Vinaròs queremos felicitar a la Reina 
Infantil, Martina Oms (Penya Barça) y a la Reina 
adulta, Alba Atencia (Taekwondo Atencia), así como 
a su corte de honor de Dames i Cavallers de todas las 
asociaciones participantes, la más numerosa hasta la 
fecha, con 39 representantes.

Hace relativamente poco tiempo que terminamos 
nuestro Carnaval, con un gran éxito tanto en la 
presentación de la gala de Reines i Reis como en los 
desfiles. Nuestra felicitación a todos los que hicieron 
posible ese magnífico espectáculo. 

Ahora, ya guardados en el armario la peluca, la 
purpurina y los trajes de lentejuelas, y todavía con 
el olor a pólvora y la luz de los fuegos artificiales en 
nuestra memoria, acabamos también de  disfrutar 
de nuestras fiestas de Sant Joan i Sant Pere, porque 
Vinaròs es fiesta, es luz, es alegría, a pesar de los 
voceros de los malos augurios, esos que en cada 
pleno insultan, esos que en cada artículo de opinión 
y vídeos intentan manipular con noticias falsas, esos 
que cuando están en la oposición se dan golpes en 
el pecho defendiendo lo público y cuando tienen la 
oportunidad de gobernar se dedican a degradar y a 
recortar servicios para privatizarlos.

Muchas gracias a todos los que han trabajado para 
que nuestras fiestas se hayan celebrado con éxito. 
Vinarossencs y visitantes que nos han acompañado 
hemos podido disfrutar en armonía de la gran 
cantidad de actos que se han realizado, actos muy 
variados y con gran participación, y así juntos hemos 
tenido la oportunidad de dar la bienvenida al verano.

VINARÒS TROSSET DE CEL

Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085
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ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs
Antonio B.Najar

ESMUVI

Tenemos lo que nos merecemos

Criteris objectius i transparents de les subvencions

Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras 
que las distraigan (Joseph Goebbels) “Rusia tiene la 
culpa del giro inesperado de Argelia con España” 
“La guerra de Ucrania tiene la culpa de la subida 
de la luz” Ya habia comenzado a subir antes. “El 
precio de la luz sera el mismo a final de Octubre” 
(del año pasado) Etc, etc. Cuando los precios de 
la cesta de la compra, son los más caros de los 
ultimos 38 años. La luz a precios prohibitibos, la 
gasolina, casi a precio del champan y subiendo, 
(abra transportistas autonomos y empresas, 
que tendran que echar él cierre, incluso, cerrar 
pequeños empresarios de gasolineras, por no 
poder asumir los gastos de esos 20 centimos, que 
les está costando recuperar). Él gas, sin saber si 
somos peninsula energetica, si nos quedaremos 
sin el 30% del gas Argelino, a que precio lo vamos 

a pagar en los proximos meses etc, etc. Con todo 
esto, tendriamos que estar todos en las calles, 
pero, donde estan, esos pancarteros, los que con 
las derechas no abandonan las calles, empujados 
por politicos ejemplares y democraticos. “Si gana 
la derecha en andalucia, tendremos que salir él 
lunes a las  calles” La Sra Lastra en las elecciones de 
andalucia. Esos, son los politicos de carrera, los que 
no han dado un palo al agua fuera de ella, y es que 
la politica, es rentable. Un electricista, fontanero, 
transportista, carpintero, etc. Con más de cuarenta 
años cotizados, no podemos aspirar a tener un atico 
de 200 metros en Oviedo (como la señora Lastra) o 
un chalet en Galapagar, y menos, una pension con 
varios ceros. Vergüenza dan algunos politicos, esos 
que en la oposición, dan lecciones de moral y luego 
en él poder, se aferran al sillon, con fiesta incluida 

de sus compañeros, que averguenza, donde no 
sabes lo que estan celebrando. Pedia ejemplaridad 
al presidente Camps, a Rita Barbera, incluso, a 
la Infanta, cuando le decia aquello de: ¿Cómo 
puede ser que no sepa lo que hace su marido? ¿De 
verdad, señora Oltra, que no sabia lo que hacia su 
marido? Unos politicos, que son malos gestores, 
derrochan los ingresos de nuestros impuestos a 
manos llenas, sin llegar realmente al ciudadano. 
La deuda publica, esta tan disparada, que tendran 
que pagarla, hasta los nietos de nuestros nietos. 
Otros, tendran que hacer recortes, porque faltara 
para pagar pensiones y a fucionarios, y entonces 
,si, tendremos de nuevo la gente en la calle. Han 
oido alguna vez decir a nuestros mayores, aquello 
de: “Dame pan, aunque me digas tonto” Estos, nos 
creen tontos, y además, nos están quitando él pan.

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

ESMUVI va llegir durant totes les actuacions de festes un escrit informant als assistents de les nostres neces-
sitats com a escola i les reclamacions que estem duent a terme davant l’ajuntament de Vinaròs per a que 
millore econòmicament la nostra escola.
Demanem que les ajudes que es donen a les associacions de Vinaròs estiguen repartides amb criteris ob-
jectius i transparents i considerem que la subvenció que rep la nostra associació és molt inferior a altres as-
sociacions. Degut a això vam presentar al·legacions al pressupost 2022 de l’ajuntament i continuarem amb 
les reclamacions que siguen necessàries ja que tenim l’obligació de defendre els drets dels nostres alumnes 
i famílies, que sent vinarossencs, no reben les mateixes ajudes.
Ja per acabar la matrícula per al curs 2022-2023 continua oberta i encara que ja estem de vacances ens 
podeu escriure al nostre correu electrònic info@esmuvi.com sol·licitant informació. Tots els anys anem aug-
mentant l’oferta formativa musical i de dansa i el curs que ve continuarem oferint i augmentant l’oferta dins 
l’espai jove, l’espai senior i nous instruments com flauta, trompeta i trombó. Sempre trobaràs un espai per a 
gaudir de l’art a ESMUVI Escola de Música i Dansa de Vinaròs.
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TAULER MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-1594 de fecha 20 
de Junio de 2022, se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación de las 
obras de ADECUACIÓN DEL PATIO Y MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL COLEGIO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CEIP SANT SEBASTIÀ DE VINARÒS, actuación 
financiada por la Generalitat Valenciana a cargo del PROGRAMA EDIFICANT. (EXP.OBRAS 
02/22 GEST. 2032/22).
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, 
nº 12, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil 
Contractant
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 5 de julio 
de 2022.
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento 
de Vinaròs.

Anuncio Licitación

Anuncio Licitación
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-1595 de fecha 20 de 
Junio de 2022, se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación de las obras 
de REHABILITACIÓN  GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE VINARÒS, actuación financiada por la Generalitat 
Valenciana a cargo del PROGRAMA EDIFICANT. (EXP.OBRAS 01/22 GEST. 2025/22).
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, 
nº 12, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil 
Contractant
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 5 de julio 
de 2022.
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento 
de Vinaròs.

BAN D'ALCALDIA 

Guillem Alsina Gilabert, Alcalde - President de l'Ajuntament de Vinaròs en virtut 

de les atribucions que m'atorga l'article 21.1 e) de la Llei 7/1985, de 21 d'abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, 

FAIG SABER 

Que  davant  l'arribada  dels  mesos  de  juliol  i  agost,  que  coincideixen  amb 

períodes vacacionals i de major descans de la població, de conformitat amb el 

que es disposa en l'Ordenança de Convivència Ciutadana aprovada per aquest 

Ajuntament, es recorda als veïns que: 

Els  sorolls,  tant  si  són  produïts  per  veus  com  per  elements  mecànics, 

electrònics  o  de  qualsevol  altre  ordre,  en  llocs  d’ús  públic  (carrers,  places, 

jardins...) no podran pertorbar la tranquil·litat ciutadana, en especial el descans 

nocturn, amb tons desconsiderats, i s’hauran de respectar sempre els usos de 

la correcta convivència social.

El període de descans nocturn de dilluns a diumenge s’entén comprés entre les 

vint-i-dos hores fins a les vuit hores del matí del dia següent. 

La intensitat dels sorolls no haurà de superar els 35 decibels. No obstant això,  

s’aplicarà  el  que  determina  la  normativa  específica  quan  reduïsca  el  límit 

màxim estipulat. 

Constitueixen infracció a la present Ordenança, les següents conductes:

 Els treballs temporals, com les d'obres de construcció pública o privada 

no podran realitzar-se entre les 22 hores i les 8 hores de l'endemà. Així 

mateix,  durant els mesos de juliol  i  agost no es podran iniciar noves 

obres que puguen ocupar la via pública o ocasionar sorolls superiors a 

35 decibels transmesos a l'interior dels habitatges.  S'exceptuen de la 

prohibició  anterior,  les  obres  urgents  per  raons  de  seguretat  o  de 
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necessitat o perill,  o aquelles que pels seus inconvenients no puguen 

executar-se en un altre moment. El treball nocturn o en els mesos de 

juliol  i  agost  haurà  de  ser  autoritzat  expressament  per  l'autoritat 

municipal, justificant-se l'excepcionalitat d'aquests.

 Es prohibeixen terminantment entre les 22 hores i les 8 de l'endemà les 

activitats  de  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies,  manipulació  de 

caixes,  contenidors,  materials  de  construcció  i  objectes  similars. 

S’exceptua  l'operació  de  recollida  de  fems  i  aquelles  altres  que,  de 

manera puntual i no habitual, i ateses les circumstàncies raonades del 

cas, puguen ser autoritzades de manera expressa per l'Ajuntament. 

L'incompliment de les normes anteriors i de les altres previstes en l'Ordenança 

de  Convivència  Ciutadana  es  reputarà  com a  infracció  de la  mateixa  i  serà 

sancionat de conformitat amb la citada Ordenança. 

El que es fa públic perquè en prengueu coneixement i compliment. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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Pl. Jovellar, 15  -  VINARÒS
 Tel.: 964 45 17 38  -       682 52 37 93
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
ESQUELES

PUBLICITAT

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

Nous Quaderns d’Estiu

Ja pots reservar els 
LLIBRES DE TEXT

BEST 
SELLERS
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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

2 juliol TORREGROSA Av.Llibertat 9
3 juliol PITARCH C/Pilar 120
4 juliol VINARÒS FARMÀCIA  Av. País Valencià 15

5 juliol FERRER Pl. Sant Antoni 34
6 juliol ROCA C/Sant Francesc 6
7 juliol GUIMERÁ Plaça Església
8 juliol ADELL  P.Picasso/Pius XII

9 juliol SANZ C/Pont 87

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:05

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:48

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 19/10/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - C/ San Francisco (casal)

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:52:01

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

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

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:53:06

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

Parades Vinaròs-Benicarló-Peníscola:  

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

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

Rio Sérvol - VINARÒS, a: 
BENICARLÓ
PEÑISCOLA

PEÑÍSCOLA, a:
BENICARLÓ
VINARÒS

Renfe BENICARLÓ, a:
BENICARLÓ Centro
PEÑISCOLA

PEÑISCOLA, a:
BENICARLÓ Centro
Renfe BENICARLÓ

Peñiscola

Vinaròs
Horarios revisados Julio 2021, actualmente en vigor

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

De 6:30 a 23:30 cada 30 minutos

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

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

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

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

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

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

HORARIOS AUTOBÚS

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

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

Vinaròs: Tel. 964 401 936

Vinaròs

Cervol

Riu Cervol

Vinaròs

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:13

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:54

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

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



29 de maig de 2021

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

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

,,
,

HOSPITALITAT

Vinaros presenta el calendari
del Codi etic del Turisme Valencia

juliol

Més info sobre
el Codi Ètic:

respecte
—El valencià és una llengua d’origen llatí i és molt fàcil d’entendre. Escolta’m i 

repeteix... 

La llengua forma part de la nostra cultura i identitat, i també és útil per a dialogar amb 
els nostres visitants. El respecte implica protegir la identitat social, lingüística i cultural; 

actuacions que requereixen de la col·laboració tant del sector turístic, de la població 
local i dels mateixos turistes.

VINAROS

TROSSET DE CEL!
,

TGOSSET...?
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