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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

El servei d’aparcament regulat de zona blava 
i parquings, en funcionament 

des de dilluns 4 de juliol

Des del dilluns 4 de juliol ha tornat a entrar en funcionament el servei de la zona blava i pàrquings subterranis, 
coincidint amb la temporada alta estival. Recordem que el passat 17 de juny es va dur a terme la signatura del 
contracte per a la concessió del servei d’estacionament regulat de vehicles en la via pública, amb l’empresa 
guanyadora del concurs Valora Serveis Mediambientals SA. Cal destacar que un cop feta l’adjudicació l’empresa 
disposava de 30 dies per a posar en funcionament el servei, avançant-lo al dilluns 4 de juliol, a partir de les 8:00h. 
Pel que fa als estacionaments subterranis de Colom i Sant Antoni, s’aplica la tarifa recollida en l’ordenança mu-
nicipal, que estableix 0,02 €/minut, amb la primera mitja hora gratuïta. En relació als abonaments complets, 
nocturns o per a comerciants, en les properes setmanes l’empresa posarà a disposició dels interessats tota la 
informació necessària per tal de renovar els existents o sol·licitar-ne de nous.
Respecte a la zona blava, el servei és també en l’horari i tarifes establertes segons l’ordenança anteriorment 
esmentada, de dilluns a dissabte de 09:30h-13:00h i de 16:30h a 20:00h. Les tarifes són de 0,10 cèntims els 15 
minuts; 0,40 els 30 minuts; 1€ els 60 minuts i 2€ les 2 hores, que és el temps màxim d’estacionament recollit en 
l’ordenança.
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que després del corresponent concurs públic i adjudicació, la zona blava i 
pàrquings soterrats tornaran a activar-se, fet que facilitarà la mobilitat dels vehicles al centre de la localitat per fer 
les compres o gestions. Segons assenyalava el nou contracte mantindrà les mateixes tarifes que s’aplicaven fins 
ara, a més d’incloure millores per garantir una prestació de qualitat.
Millores del nou contracte
Dins de les millores que venien recollides en la licitació l’empresa adjudicatària durà a terme, sense cap cost per 
a l’Ajuntament, la instal·lació de cinc parquímetres nous que substituiran els antics que no disposen de l’opció de 
pagament amb targeta, a més d’adaptar tota la resta a aquest sistema, incloent també el pagament amb aplicació 
mòbil.
D’altra banda, l’empresa també substituirà els cartells d’entrada dels aparcaments soterrats, on s’indicarà en 
temps real les places que queden disponibles. 
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L’Ajuntament informa que ja han finalitzat les 
obres d’urbanització del carrer de Les Cama-
raes i s’ha obert de nou la circulació. Les feines 
s’han desenvolupat al tram final del vial, just a 
l’encreuament amb l’avinguda de Maria Au-
xiliadora. En total ha suposat una inversió de 
128.000€ per atorgar aquest punt del carrer totes 
les dotacions urbanístiques corresponents, amb 
voreres i il·luminació per a millorar la seguretat 
viària, i la canalització tant de les aigües pluvials 
com de les negres.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha 
comentat que “aquestes feines eren molt impor-
tants per tal de millorar la seguretat viària per als 
molts xiquets i xiquetes que cada dia utilitzen 

el carrer per a anar fins al col·legi o accedir a la 
piscina”. D’altra banda, afegia que les obres tam-
bé han inclòs la plantació d’arbres, així com els 
rebaixos de les voreres a l’encreuament entre el 
carrer de Les Camares i avinguda de Maria Auxi-
liadora per a millorar l’accessibilitat. 
Per la seua banda, el primer tinent d’alcalde i re-
gidor d’Urbanisme, Marc Albella, ha destacat que 
les obres d’urbanització del carrer de Les Cama-
raes s’afegeixen a les que també s’han executat 
al vial de José María Salaverría, amb la millora 
de totes les dotacions i accessibilitat, a més de 
la renovació de fanals. Segons assenyalava que 
es tracta de “dues actuacions que donen respos-
ta a les demandes veïnals d’una zona que his-

tòricament sempre han quedat sense cap tipus 
d’inversió per part de l’Ajuntament”.
Carrer de Sant Gregori
Continuen en marxa les obres de renovació de la 
canalització d’aigua potable i adequació de les 
voreres del carrer de Sant Gregori. En concret, es 
farà l’ampliació de les voreres fins als 1,80 metres 
per facilitar l’accessibilitat de les persones, a més 
de la renovació de tota la conducció d’aigua po-
table per oferir una millor eficiència hídrica. 
Morellà comentava que les obres avancen se-
gons els terminis establerts i un cop enllestides 
es complementarà amb mobiliari urbà, amb pa-
pereres i jardineres, per tal de millorar l’espai pú-
blic.

S’obri la circulació al carrer de Les Camaraes
S’ha fet la urbanització del tram a l’encreuament amb l’avinguda de Maria Auxiliadora 

amb la instal·lació de fanals, construcció de voreres i plantació d’arbres

El portavoz del Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Vinaròs, Juan Amat, compa-
reció el miércoles para “poner de relieve 
la incapacidad del gobierno municipal en 
cualquier tema de la gestión municipal. 
Es sorprendente que un contrato del que 
derivó una serie de problemáticas por la 
falta de supervisión del mismo, responsa-
bilidad del Alcalde, y que ha derivado en 
que durante meses no hayamos tenido el 
servicio de zona azul con la problemática 
de encontrar aparcamiento en el centro 
que repercute en comercio y hostelería, se 
inicie repitiendo las anomalías del que ya 
fue rescindido”.
Amat ha afirmado que “han tenido meses 
más que suficientes para articular una nue-
va propuesta, pero nos encontramos que 
se pone en marcha y se hace sin habilitar 
los mecanismos necesarios para reconocer 
como abonados a aquellos vecinos que lo 
quiere ser, y ello conlleva perjuicios impor-

tantes para esos usuarios”.
El popular ha señalado también que “a día 
de hoy vecinos que tenían su abono en los 
aparcamientos subterráneos no lo tienen y 
eso dificulta su día a día, y frente a eso ve-
mos a un Alcalde de vacaciones y nadie de 
su equipo de gobierno da explicaciones, 
una vez más la técnica habitual del Sr. Alsi-
na, que frente a los problemas se esconde”.
Desde las filas populares se ha sido con-
tundente al afirmar que “alguien debe dar 
explicaciones y sobre todo aportar solucio-
nes. No es de recibo que a las personas que 
llaman al Ayuntamiento se les diga que la 
condición de abonado se les reconocerá en 
septiembre. El reconocimiento de la condi-
ción de abonado viene marcado por el plie-
go de cláusulas por lo que no tiene nombre 
que se ponga en marcha un contrato como 
el de la zona azul sin habilitar el mecanis-
mo que permita acceder a la condición de 
abonado.

El PP acusa al gobierno municipal de iniciar el contrato 
de la zona azul sin reconocer a los abonados

Amat ha finalizado exigiendo explicaciones, “pero ante todo solu-
ciones. El contrato de la zona azul se inicia de la peor forma posi-
ble, con improvisación y sin contemplar todas las obligaciones del 
contrato”.



9 de juliol de 2022

4

ACTUALITAT

4

El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Tu-
rístic, Marc Albella, va assistir a Alboraia per as-
sistir a l’entrega de les Banderes Qualitur que 
cada any atorga Turisme Comunitat Valenciana 
per reconèixer l’excel·lent qualitat de les platges 
i cales.
A l’acte va assistir el secretari autonòmic de 
Tuirmse, Francesc Colomer, que va destacar la 
importància d’aquestes distincions per fer vi-
sible la gran qualitat que tenen les platges va-
lencianes i assegurava que és el fruit de la feina 

ben feta per part dels ajuntaments, que any rere 
any, s’esforcen per mantenir un litoral òptim. En 
aquest sentit, felicitava als consistoris per les 
banderes aconseguides i recordava que són els 
principals actors de cara al turisme de proximitat. 
Per la seua banda, Albella recordava que aques-
ta distinció s’afegeix a les dues Banderes Blaves, 
que un any més, ha aconseguit Vinaròs, una a la 
platja del Fortí i l’altra a la del Fora Forat.  “Amb 
el segell Qualitur es referma l’excel·lent qualitat 
ambiental de la costa vinarossenca, resultat del 

gran treball que es realitza des de l’Ajuntament 
per garantir unes platges i cales òptimes per als 
banyistes, a més de comptar amb uns serveis de 
qualitat, que fan de Vinaròs un dels destins turís-
tics més complets de la Comunitat”. 

Per acabar, Colomer, insistia en la necessitat que 
“les platges valencianes siguen cada vegada més 
inclusives, accessibles, hospitalàries i conforta-
bles per aconseguir diferenciar-nos de la resta de 
destins”, una feina que l’Ajuntament de Vinaròs té 

El reconeixement certifica, un any més, la bona qualitat ambiental de les platges i les cales de la 
localitat, així com una fàcil accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda

Vinaròs renova les distincions Qualitur 
que atorga Turisme Comunitat Valenciana

L’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, va participar dimecres en el ple anual de la 
xarxa Innpulso de Ciutats de la Ciència i la Innovació, que es va celebrar en la 
seu del Ministeri de Ciència i Innovació. Cal destacar que l’acte va comptar amb 
la presència de la ministra, Diana Morant.
L’Ajuntament s’incorpora així a la Xarxa Innpulso, integrada per les 83 ciutats 
espanyoles líders en innovació, després que, el passat mes de juny, rebés la 
distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”.
La Xarxa Innpulso pretén reconèixer les actuacions que en matèria de Ciència 
i Innovació realitzen les administracions locals, propiciar la col·laboració entre 
ajuntaments i el treball en xarxa, a més de contribuir al canvi del model pro-
ductiu basat en el coneixement i la I+D+I.
Les ciutats membres reben a més el suport del Ministeri de Ciència i Innova-
ció a través de les ajudes que es concedeixen anualment per a la incorpora-
ció d’agents locals d’innovació en les estructures de govern municipal, amb 
la finalitat de reforçar les capacitats de gestió de les polítiques d’innovació en 
l’àmbit local.
Amb la distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”, atorgada mitjançant re-
solució de la Secretària General d’Innovació, a proposta d’un jurat d’experts, es 
reconeix el compromís de l’Ajuntament de Vinaròs amb la definició i aplicació 
de polítiques locals innovadores en tres àmbits diferents: ciutadania, empresa 
i organització interna. 
En la memòria presentada per l’Ajuntament es descrivien els diferents instru-

ments de planificació estratègica orientades a la innovació que s’han elaborat 
en els últims anys (Agenda Urbana de Vinaròs 2030, Pla d’Innovació i Desenvo-
lupament Local, Pla d’Innovació Digital - Vinaròs Smart i Pla Estratègic de Tu-
risme Intel·ligent, entre altres) i es recollien les iniciatives innovadores en curs i 
previstes en tres àmbits diferents (ciutadania, empresa i organització interna). 
Entre elles, destaquen els projectes d’implantació de l’administració electrò-
nica, l’eficiència energètica, la transparència i el govern obert, la formació per 
a la reducció de la bretxa digital, la gestió intel·ligent dels serveis públics i les 
accions impulsar l’ocupació, l’emprenedoria i la competitivitat empresarial.
En la mateixa línia, l’Ajuntament de Vinaròs ha estat seleccionat per la Conse-
lleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i el centre d’innovació 
Les Naus de l’Ajuntament de València per a participar en la segona edició del 
Programa Municipis Innovadors d’acompanyament per a orientar l’estratègia 
d’innovació a missions dels municipis de la Comunitat Valenciana. En el pro-
grama participaran també els ajuntaments d’Elx, Orpesa, Tavernes de la Vall-
digna, Algemesí i Gata de Gorgos.
El programa té com a objectiu identificar els reptes urbans mitjançant el diag-
nòstic participatiu, definir els models de ciutat i les àrees de rellevància de cada 
municipi, elaborar un marc estratègic i crear un catàleg de missions. Els muni-
cipis es beneficiaran de tallers de formació, assessorament, desenvolupament 
de materials i acompanyament en el desplegament d’accions sobre les mis-
sions identificades.

Vinaròs participa en el ple de la xarxa Innpulso 
de Ciutats de la Ciència i la Innovació
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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

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per 
unanimitat la cessió per part de la Gene-
ralitat dels terrenys destinats a vial públic 
per a la urbanització de la zona exterior de 
l’ampliació de l’IES José Vilaplana. Aquests 
terrenys afecten concretament el pati pos-
terior d’aquest centre educatiu i la seua 
urbanització correspon a l’Ajuntament. La 
realització d’aquestes obres d’urbanització 
són requisit indispensable abans d’iniciar-
se les obres d’ampliació incloses en el Pla 
Edificant amb una inversió prevista inicial-
ment de 12,5 milions. 

Una inversió que hauria d’haver sigut re-
visada, tal com va apuntar el portaveu 
del PP de Vinaròs, Juan Amat, a causa de 
l’augment dels costos de les matèries pri-
meres. “El pressupost que preveu el projec-
te no es correspon amb els costos reals de 
les obres. Se’ns ha dit en comissió que s’està 
a l’espera d’un canvi normatiu per part de 
la Conselleria que possibilite adaptar a la 
realitat el pressupost d’aquesta obra, però 
hui dia fins i tot no s’han adoptat aquestes 
mesures, la qual cosa és incompatible amb 
estar prometent a pares, docents i alumnes 

que les obres es faran, perquè tal com es-
tan previstes hui dia són irrealitzables”, va 
dir Amat.  
El portaveu popular va assenyalar que la 
Generalitat havia donat dues opcions a 
l’Ajuntament, que va triar “la pitjor opció”. 
D’una banda, va dir, es va proposar revertir 
l’encàrrec de gestió assumida en el seu mo-
ment per l’ajuntament per a reformular-la 
i adaptar-la als costos reals “el que no han 
cregut convenient fer”, i l’altra, “més arrisca-
da, esperar a una reforma legislativa que no 
se sap quan es farà”. “El PP hauria secundat 
revertir l’encàrrec de gestió i reformular-la 
perquè és un camí que pot semblar més 
llarg, però és més segur i garanteix que es 
faça l’obra”, va assenyalar.  

D’altra banda, el portaveu popular també 
va acusar l’equip de govern de no haver 
obtingut fins i tot hui dia la totalitat dels 
terrenys que es requereixen per a esco-
metre les obres d’ampliació i per això, va 
assenyalar que l’equip de govern “incom-
plirà els seus compromisos adquirits amb la 
comunitat educativa respecte a l’ampliació 
d’aquest centre”.

La Generalitat cedeix els terrenys per 
urbanitzar l’exterior de l’IES Vilaplana

L’augment de preus de les matèries primeres degut a 
la guerra d’Ucraïna obligarà a revisar a l’alça el cost de 

l’obra d’ampliació

La Regidora de Comerç s’ha celebrat el sorteig i entrega dels 
premis de la campanya “A l’estiu, el comerç de Vinaròs està viu”. 
La finalitat d’aquesta iniciativa era dinamitzar i promocionar 
l’activitat comercial de la ciutat, incentivar les compres, donar 
a conéixer la variada oferta comercial i atreure el públic més 
jove, a través del sorteig de 300€ (3 premis de 100€) per a re-
alitzar compres en els comerços que s’han adherit a la cam-
panya.
L’acció ha inclòs la realització d’un concurs en format presen-
cial i un altre concurs en línia a través del canal d’Instagram 
de Vinaròs Promou, amb l’objectiu d’incentivar la participació 
de col·lectius de diverses edats i atreure l’atenció del públic 
més jove, amb major tendència a realitzar les seues compres a 
través d’internet.
La campanya ha comptat amb una bona acollida per part del 
teixit comercial local, amb l’adhesió de 54 establiments.
El dia 17 de juliol es va realitzar el sorteig del xec de 100€ en-
tre les persones que van participar en el concurs a través del 
canal d’Instagram de Vinaròs Promou. Cal destacar que aquest 
certamen digital ha aconseguit un impacte de 4.655 persones 
i ha obtingut un total de 728 interaccions.

L’Ajuntament realitza el 
sorteig de 300€ en compres 
de la campanya “A l’estiu, el 
comerç de Vinaròs està viu”

X.Flores
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El regidor de Cultura, Fernando Juan, acom-
panyat per la tècnica de la Biblioteca Munici-
pal, Maite Arnau, ha presentat la nova edició 
de la Biblioplatja. Després de la pandèmia es 
tornen a recuperar tots els serveis habituals 
amb el préstec i devolució de llibres, wifi gra-
tuït, premsa diària en format paper i també 
tauletes digitals per fer consultes. D’altra 
banda, com a novetat s’instal·larà una bústia 
al pèrgola del passeig de Colom per facilitar 
la devolució dels llibres.
Juan ha assenyalat que un dels serveis més 
destacats és la possibilitat de tramitar el 
carnet de la Xarxa Electrònica de Lectura 
Pública Valenciana, segons comentava, “es 
tracta d’un procés molt senzill, que permet 
a l’usuari accedir a tot el fons bibliogràfic de 
qualsevol biblioteca de la Comunitat. Així 
mateix, assenyalava que el carnet de la Xar-
xa o Biblioteca Municipal serà necessari per a 
poder participar en els tallers que s’han pro-
gramat a la Biblioplatja.
Pel que fa a l’horari, Juan destacava que la Bi-
blioplatja romandrà oberta fins a l’11 de set-
embre de dimarts a dissabte 10:30h a 13:30h 
i de 17:00h a 20:00h, mentre que els diumen-
ges només obrirà de matí. 
Programació per a tota la família 
Per la seua banda, la tècnica Arnau ha expli-
cat que s’ha preparat una extensa programa-
ció d’activitats per als xiquets i tota la família 
en general amb l’objectiu d’apropar la Biblio-
teca i fomentar la lectura. Segons detallava 
tots els actes es faran a la mateixa Bibliopla-
tja, llevat de l’espectacle final que es farà a la 
pèrgola del passeig de Colom.

En total es tracta de 24 activitats amb tallers de reciclatge, escultures d’arena i fins i tot cuina, a més 
d’oferir espectacles de titelles, música i lectures dramatitzades, tots ells adreçats per als petits des dels 
4 fins als 10 anys. Arnau assenyalava que per a poder participar en els tallers primer cal realitzar una 
inscripció prèvia a la mateixa Biblioplatja, mentre que per assistir als espectacles no cal realitzar cap 
inscripció. D’altra banda, també es farà Bebeteca per als xiquets des dels 0 fins als 3 anys amb lectura de 
contes, sons i estímuls perquè els més petits puguen gaudir de les històries. 
Juan incidia que tota la programació es pot consultar  la mateixa Biblioteca i Biblioplatja, així també als 
fullets amb totes les activitats turístiques que properament es presentarà

Vinaròs inaugura la temporada estiuenca de la Biblioplatja 
amb 24 activitats i un complet ventall de serveis

S’obri la convocatòria per a sol·licitar les ajudes al transport escolar per als ins-
tituts Leopold Querol i José Vilaplana corresponent al curs 2022/2023 
Aquestes ajudes són per als domicilis familiars a menys de 3Km dels centres 
educatius 
Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament i serà imprescindible disposar de la clau electròni-
ca, certificat o DNI electrònic 
El termini per a presentar les sol·licituds és fins el 25 de juliol 
Per a resoldre dubtes es poden adreçar a la Regidora d’Educació, ubicada a la 
primera planta de la Biblioteca Municipal o telefonar al 964 40 79 61
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La portavoz adjunta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Carla Miralles, 
ha señalado que “la falta de trabajo y previsión del gobierno de Guillem Alsina ha pro-
vocado que la feria y fiestas de San Juan y San Pedro no hayan estado a la altura de lo 
que merece nuestra ciudad”
Miralles ha explicado que “el primer fin de semana no hubo ninguna verbena en la car-
pa de fiestas, cuando se trata de uno de los actos que más gente atrae. Es una decisión 
incomprensible que solo se puede entender si quien organiza las fiestas no piensa en 
el conjunto de los vinarocenses”.
Los populares también se hacen eco “de las múltiples quejas de los vinarocenses por 
el poco nivel de las orquestas contratadas por el Ayuntamiento de Vinaròs tanto para 
el segundo fin de semana como para la verbena de San Pedro”. Además, las que actua-
ron acabaron pronto y sin posterior discomóvil o Dj dejando al público sin oferta. De-
nunciar también que la verbena de San Pedro no hubo actuaciones en la carpa joven, 
incluso ésta fue desinstalada antes de acabar las fiestas. “Si un equipo de gobierno no 
hace su trabajo a tiempo y llega tarde, pasan estas cosas que nunca deberían suceder”.
La portavoz adjunta de los populares también ha destacado que “el gobierno de Alsina 
ha eliminado la traca del primer día de fiestas que este año era sábado, así como la del 
23 de junio. Toda la vida la traca ha sido un elemento característico desde el primer día 
de fiestas por lo que no logramos entender porque se han eliminado dos tracas este 
año y en días tan señalados como son el primer día de fiestas y la verbena de San Juan”.
Miralles ha lamentado también “la falta de previsión en muchos de los actos donde han 
faltado sillas, como en el concierto de La Alianza, o quejas por la desorganización a la 
hora de instalar y recoger el material instalado dando una imagen de dejadez”.
Ya lo denunciamos antes del inicio de las fiestas y la población ha confirmado esa que-
ja “dejar las fiestas sin mesón de la tapa y sin la carpa joven en la playa, dos grandes 
atractivos festivos que no hemos disfrutado los vinarocenses por la incompetencia del 
gobierno de PPSV-PSOE y Compromis”.
Desde las filas populares se ha querido agradecer “a todas las entidades, asociaciones, 
academias y clubes deportivos, su trabajo, dedicación y esfuerzo porque con sus activi-
dades han logrado ofrecer alternativas en estos días de fiestas que eran muy necesarios 
para todos los vinarocenses”.
Miralles ha finalizado exigiendo al gobierno local “más trabajo y dedicación, que se 
tomen en serio las fiestas y que los errores de este año no vuelvan a repetirse más. 
Después de tres  años Vinaròs merecía unas fiestas mejores”.

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 PP reclama “más trabajo y 
dedicación” al gobierno local tras unas 
fiestas “que no han estado a la altura”

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, solicita “medidas al Ayuntamiento, 
ante el incremento de la criminalidad en Vinaròs en más de 
un 8% en el último trimestre”.
Gandía ha señalado que “los datos publicados por el Ministe-
rio advierten de un incremento de más de un 60% en los ro-
bos con fuerza en domicilios y establecimientos. Ello requiere 
que se reaccione por parte del gobierno municipal que aplica 
la misma receta para todo: no hacer nada”.
Desde las filas populares se ha recordado que “ahora comien-
za la temporada estival, donde la población se incrementa de 
forma notable, y es imprescindible que se adopten medidas 
para hacer frente a este incremento y que este verano, tanto 
los vinarocenses como los turistas, se sientan seguros en Vi-
naròs”.
El portavoz popular ha sido contundente al destacar que “de 
nuevo es el Partido Popular quien, ante el silencio del Alcalde 
Guillem Alsina, debe poner sobre la mesa aquellos problemas 
que afectan a nuestra ciudad y reclamar las soluciones que 
Alsina es incapaz no ya de ofrecer, sino ni siquiera de exigir 
allá donde corresponde”.
Gandía ha finalizado afirmando que “ante la pasividad del 
gobierno municipal con unos datos preocupantes, desde el 
Partido Popular seguiremos dando a conocer los datos que 
Alsina y su gobierno omiten”.

El PP de Vinaròs acusa de 
“pasividad” al gobierno 

frente al aumento en un 8% 
de la criminalidad

Gandía: “Los datos muestran una 
tendencia y obviarlo contribuye a 

agravar el problema”

este Verano

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
hasta el 11 de septiembre

Vinaròs
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Es busca a ‘l’assassí de gats’ de la costa sud
D’altra banda, des de fa més d’un any es continua 
buscant a una persona que es dedica a disparar a 
gats en la costa sud de la localitat, i que ha posat fi 
a la vida de dos d’ells i ferit de gravetat a altres cinc, 
encara que Proda no descarta que pels voltants 
hi haja més gats morts pel menyspreable i covard 
franctirador. Aquest fet està denunciat a la Guàrdia 
Civil, però fins ara no s’ha localitzat a l’autor, encara 
que la investigació continua oberta i la col·laboració 
ciutadana podria arribar a donar els seus fruits per 

Existeix en el catàleg de Netflix un true crime que amb el títol «A los gatos ni tocarlos», explica com uns ciutadans s’uneixen per les 
xarxes socials per a localitzar a un assassí de gats davant la passivitat de les autoritats. Una situació similar està succeint a Vinaròs: 
els veïns s’estan mobilitzant perquè l’autor o els autors d’un enverinament massiu de felins a la costa nord i la persona que es dedica 
a disparar trets als gats de la costa sud, paguen per aquests delictes. Proda Vinaròs ha sigut l’associació protectora que ha denunciat 
tots dos fets i des de la mateixa insisteixen a les autoritats: es pot i s’ha d’investigar perquè aquest tipus d’actes tan menyspreables 
no queden impunes.
El succés de la costa nord va ocórrer aquesta 
mateixa setmana en la zona Ameradors, on 
la gran majoria de gats d’una de les colònies 
controlades per Proda Vinaròs han sigut en-
verinats.  
Com a conseqüència d’això han mort 10 
gats, 7 d’ells adults i 3 cries. En aquesta co-
lònia només han quedat 3 gats adults amb 
vida i una cria a la qual s’està cuidant amb 
biberó per part dels voluntaris. 
El fet d’enverinar intencionadament a gats 
implica la comissió de dos delictes, com a 
mínim regulats en els articles 336 i 337 del 
Codi Penal.
L’article 336 regula l’ús de verí com a delicte 
i l’article 337 regula el delicte de maltracta-
ment animal.
Des de Proda Vinaròs s’ha avisat als veïns 
que vagen amb compte si deixensortir als 
seus gats i de casa i als que alimenten les 
colònies que estiguen pendents per si hi 

ha més gats que emmalalteixen. I especial-
ment, sol·liciten col·laboració ciutadana per 
a denunciar davant la Policia Local o la Guàr-
dia Civil si algú té informació sobre aquest 
acte delictiu. “L’assassinat i el maltractament 
animal no poden quedar impunes. El enve-
rinament és una de les formes més cruels 
d’assassinar a gats, ja que després d’ingerir 
el verí pateixen dolors i una agonia terrible 
fins que moren”, assenyala Sílvia Ballester, 
membre de Proda. Aquest no és l’únic succés 
esdevingut en una colònia felina de la cos-
ta nord, ja que fa tan sols uns mesos algú va 
cremar a un dels gats i el va deixar calcinat 
en la pròpia colònia. 

que pague per això. La seua última víctima va ser a 
finals de juny, quan la xicoteta “Lady” va aparéixer 
morta prop de la seua colònia amb trets de balins 
dins del seu cos. “El perill en aquest cas és molt gran, 
ja que l’autor realitza trets i hi ha la possibilitat que 
a l’ésser un lloc transitat qualsevol persona, xiquet 
o mascota puga rebre un impacte, però ni la Policia 
Local ni l’Ajuntament ni la Guàrdia Civil han fet res 
per a localitzar al responsable malgrat les denún-
cies que hem interposat”, expliquen des de Proda. 
En paraules de Loles Márquez, fundadora de Pro-
da Vinaròs, “ens trobem davant una situació de to-
tal desemparament per part de les autoritats amb 
el que respecta al maltractament animal. Portem 
mesos denunciant aquests fets a Guàrdia Civil, 
Ajuntament i Policia Local i només han dut a ter-
me xicotetes accions que no han aportat res. Els 
maltractadors i assassins d’animals continuen per 
Vinaròs. És vergonyós”

Millorar la convivència veïnal
Respecte a la necessitat de millorar la convivència 
d’aquests gats de carrer i els veïns de l’entorn per 
a minimitzar les molèsties, Loles assenyala que 
“hem demanat a l’Ajuntament en moltes ocasions 
contenidors de reciclatge de vidre que nosaltres 
mateixos podem reciclar per a crear espais segurs 
per als gats de les colònies, als quals esterilitzem, 
desparasitem i controlem. Aquests espais ens aju-
darien molt a mantindre un entorn més net, segur 
i agradable per a aconseguir una bona convivèn-
cia veïnal. Actualment el que fem és continuar 
instal·lant casetes i menjadors que des de la pro-
tectora construïm i col·loquem per a protegir als 
gats abandonats”.
I és que, com va dir Gandhi “la grandesa d’una 
nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per 
la forma en què es tracta als seus animals”. I pel 
que sembla, amb actes com els de les costes nord 
i sud, encara ens queda molt per aprendre.

Proda Vinaròs, una labor encomiable
Fundada en 2007, Proda Vinaròs és una protecto-
ra que s’ocupa d’oferir una vida millor als gats de 
carrer i controlar les colònies felines del municipi. 
Els seus voluntaris i voluntàries gestionen 30 co-
lònies i alimenten a uns 350 gats diàriament en els 
punts autoritzats. L’entitat té una mitjana de 120 
adopcions i 200 esterilitzacions anuals. Tot això és 
gràcies a una reconeguda gran labor que té com 
a base inamovible l’amor incondicional pels ani-
mals i la investigació incansable de col·laboració 
ciutadana i d’una administració pública que enca-
ra té moltes coses a fer en aquest sentit. 
Quan aquesta protectora es va fundar, a Vinaròs 
no hi havia cap mena de control sobre els gats del 
carrer, que estaven en un estat de total abandó. 
Amb la implicació dels voluntaris i voluntàries de 
l’associació, a poc a poc es va començar a implan-
tar el mètode CER (Captura, esterilització i retorn). 
Per a això compten amb diverses gàbies “parany” i 
utensilis per a agafar als gats amb total protecció 
i sense que patisquen cap mal, portar-lo al vete-
rinari i, una vegada el gat o gata estiga ja esteri-
litzat, retornar-lo a la seua colònia perquè puga 
seguir amb una vida més tranquil·la i saludable. 
Proda intenta esterilitzar colònies completes, la 
qual cosa és un treball que pot arribar a durar 
mesos.

‘Misifú’, com la va batejar Juan Francisco Falcó, un veí 
de la zona que amb la seua família la cuidava quan 
acudia, va donar a llum a 4 cries a una àmfora del seu 
jardí. Esta setmana ella i els seus cadells han mort per 
l’enverinament massiu de la colònia. Baix, ‘Misifú’, ja 
sense vida

Chulina s’ha pogut recuperar de les balinades gràcies a la 
col·laboració ciutadana. La intervenció va costar 800€

Un dels gats morts per trets a la costa sud

“Es pot i cal investigar 
aquestes accions perquè 

aquest tipus d’actes 
tan menyspreables no 

queden impunes”

Proda Vinaròs:

X.Flores
L’assassí de felins amb balins de la costa sud encara no ha estat enxampat

Proda Vinaròs denuncia l’enverinament 
d’una colònia sencera de gats a la costa nord
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Swing a La Mera, amb Gentsana

En la Residencia San Sebastián hemos celebrado la hoguera de San Juan y San Pedro de una manera muy especial, con la visita de nuestra Reina, damas y 
caballeros de la ciudad de Vinaròs. Juntos hemos escrito mensajes positivos, para depositarlos dentro de nuestra hoguera, que ha sido creada por los resi-
dentes con mucho amor.

Celebrando San Juan en la residencia San Sebastián
Foto: E.F.
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E.F.
Jubilació de la professora Gemma Porcar Vilar.  Ha treballat a l’SPE tant de logopeda com d’orientadora, després va estar durant 4 anys d’orientadora als 
dos IES, de Vinaròs i seguí 27 anys més al Leopoldo Querol. La seua llarga i fructífera trajectòria professional l’ha tancat els últims 5 cursos escolars, exer-
cint d’assessora al CEFIRE de Vinaròs. Enhorabona Gemma!

Es jubila la professora Gemma Porcar

El  penúltim dia lectiu del curs 2021/22, l’alumnat del CEIP Assump-
ció de Vinaròs va rebre el tercer i últim número del curs de la vetera-
na revista Xerinola, que ha arribat amb una edició una mica especial. 
L’alumnat de sisè ha volgut acomiadar-se de l’escola participant de 
ple en aquesta número 57, de manera que tots i totes han volgut fer 
una salutació final, a més de protagonitzar la portada i contraportada 
i d’altres pàgines interiors. Això ha fet que la Xerinola 57 tinga més 
pàgines que mai, 64 total, a tot color i a més en paper (les dues ante-
riors van ser només digitals) La revista es completa amb gran quantitat 
de continguts, com entrevistes a la reina infantil de festes, la dama 
infantil del col·le i divers professorat, com els tres mestres que deixen 
l’escola per jubilació. Tanmateix, cal destacar sobretot, com sempre, 
els acurats treballs fets per totes i cadascuna de les aules, des d’Infantil 
3 anys. Aquesta Xerinola tan gran no haguera estat possible sense 
l’habitual col·laborador de l’empresa encarregada del menjador esco-
lar, Servàlia i l’eficàcia de Quimart, on ha estat impresa.
L’edició online de la revista nº 57 es pot consultar en aquesta 
adreça:  https://issuu.com/ceipassumpcio/docs/xerinola_57_es-
tiu_2022

El CEIP Assumpció edita una edició especial de la seua revista trianual
E.Fonollosa
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E.Fonollosa
El dijous últim dia del mes de juny, es va fer la festa de jubilació de la que ha estat directora del CEIP Sant Sebastià de Vinaròs durant els últims 24 cursos, 
Carmen Fontanet Gilabert.
Merescuda i celebradíssima jubilació d’aquesta gran mestra de la qual alumnat i professorat del centre ha pogut gaudir durant 27 cursos (va ser inicial-
ment, durant 3 cursos mestra d’educació infantil). Abans va estar 8 cursos a Rossell, 1 al Jaume I de Benicarló i 1 de funcionaria en pràctiques per la co-
marca.
Carmen sempre ha estat informant-nos sobre les activitats del seu col·le. Ens recordava que “vaig nàixer a Dènia perquè la meua família tenia barques i 
en aquell temps anaven de port en port, però la família del meu pare era del carrer Santa Magdalena, de Vinaròs de tota la vida, i la meua mare també de 
Vinaròs de família llauradora. Representants per tant dels dos sectors econòmics més importants en els anys 50 i 60”.

Es jubila Carmen Fontanet, 
24 anys directora del CEIP Sant Sebastià de Vinaròs

El pasado 30 de mayo, algunos residentes y trabajadores de la Residencia San Sebastián, fueron de excursión al delta del Ebro. Concretamente estuvieron 
en la Isla de Buda, para disfrutar de un paseo en barco y disfrutar de la gastronomía de la zona. Después de pasar la mañana en el delta del Ebro, se diri-
gieron a la ermita San Sebastián de Vinaròs, allí disfrutaron de las instalaciones y de una merienda cena.
 ¡Nuestros mayores se merecen todo y más

Excursión de los usuarios de la Residencia San Sebastián
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Aquestes han estat les fotografies premiades, escollides entre les 57 que es va presentar, amb el tema “Aparadors”

1r premi  Sal y brindamos  Antonio Alario Sánchez  
2n premi  Glamour   Sefa Miralles Sabater
3r premi  Glamour toujour  José Miguel Soler Piñana  
Accèssit  Miradas   Vicente Camacho Sánchez
Premi alumnat Me gusta lo que veo Ciri Viña Hernández

Moltes felicitats!!

1er Premi 3er Premi

Accèssit

Premi alumnat

2n Premi

Els premis del Concurs de Fotografia

C/ SAN VICENTE, 29 - 1er PISO - Esquina C/ SOCORRO
12500 VINARÒS (CASTELLÓN)

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50

NUEVAS OFICINAS:

RÓTULOS
PLACAS -  BANDEJAS -  LED - NEÓN - VINILOS
VEHICULOS - ROTULACIÓN INTERIOR
Un servicio integral de comunicación
desde el interior al exterior de tu negocio. 
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Convenio entre la Cofradia de 
Pescadores y una entidad bancaria

El repaso del verano: intoxicaciones alimentarias

Carla Escuder
Farmacéutica 

y Dietista-Nutricionista 
(@nutriestudio_dietistas)

La Cofradía de Pescadores San Pedro de Vinaròs ha firmado un convenio 
de colaboración con el Banc Sabadell para todos los pescadores y gocen 
así de condiciones ventajosas. En las imágenes, el patrón mayor, con los 
responsables de la entidad bancaria en las oficinas de la lonja y junto a los 
barcos en el puerto.  

De pequeños, no hay verano que se precie sin “vacaciones santillana”. Llegaba Septiembre y seguía de nuevo como 
el primer día, pero la intención estaba. Se me ha ocurrido que durante este verano, ésta columna será una especie 
de cuaderno de repaso a los temas más importantes y que debemos recordar durante el verano. 
Tema 1. Intoxicaciones alimentarias 
Las intoxicaciones alimentarias aumentan de lo lindo en verano así que me ha parecido un buen tema para dar 
comienzo al curso. 
Normalmente, las intoxicaciones alimentarias suelen ser de carácter leve (aunque inhabilitante) y de duración cor-
ta. Pero pueden llegar a ser mortales por lo que no tenemos que tomar la seguridad alimentaria a la ligera.  
¿Por qué aumentan en verano? Muy fácil. Porque a la mayoría de las bacterias les gusta el calorcito como a noso-
tros, y porque solemos descuidar más la higiene o las buenas prácticas en la cocina. Un alimento cocinado a tem-
peratura ambiente dura menos intacto y sano que un ñu con un león hambriento. 
Los síntomas típicos son gastrointestinales como diarrea aguda, náuseas o vómitos. Te pueden dar una mala tarde 
o incluso un ingreso en el hospital. 
Uno de los mitos más extendidos es que la intoxicación alimentaria está provocada por lo último que has comido. 
No es cierto ya que algunas bacterias pueden tardar en provocar la enfermedad hasta 6 días. Como es el caso de 

la reina de las infecciones veraniegas, la Salmonella. Ésta puede tardar en aparecer horas o incluso días. Los síntomas también pueden durar 
días. Es esencial reponer tanto los líquidos como los electrolitos perdidos, sobre todo si la infección dura días. Si no repones fluido, al principio 
de la deshidratación te puedes encontrar más chafado y fatigado pero si continúa en el tiempo esta deshidratación puede derivar a problemas 
serios de salud, como el fallo renal. 
La Salmonela se puede encontrar en gran variedad de alimentos como el huevo, carne de pollo o carne de cerdo. La bacteria se inactiva con la 
cocción por lo que prácticamente siempre que un alimento esté cocinado no tendrá presencia de Salmonela. Por eso hay que tener cuidado 
especialmente con las preparaciones culinarias donde se utiliza el huevo crudo, como la mayonesa. 
La Salmonela no altera el aspecto ni el olor del alimento, no nos da ninguna pista de que esté contaminado, por eso hay que tener especial 
cuidado en tener una buena higiene en la cocina. 
Limpia bien las manos y los utensilios después de preparar los alimentos. Hay alimentos como las frutas y las verduras que debemos lavar inme-
diatamente después de la compra. Pero no es el caso de los huevos. Los huevos mejor no limpiarlos hasta que no se vayan a consumir. Separa 
los alimentos crudos entre ellos y de los cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.
 Intenta evitar al máximo posible que un producto preparado crudo se encuentre en temperatura ambiente mucho tiempo, sobre todo en ve-
rano.

El rei 2022 de la veterana comparsa “La Colla” de Vinaròs Joan Safont ha 
creat un vídeoclip amb la cançó que va composar per a participar en 
el darrer Carnaval. Joan canta, sota el nom artístic de Jean Val, la cançó 
“No me importa”, versió en castellà de “No m’importa” la cançó que va 
fer juntament amb Alex Barroso i Victor Giménez. Per a aquesta ocasió 
ha volgut comptar amb algunes reines i reis que s’han animat a sortir 
al videoclip. Ens contava Joan que “la cançó parla de lluitar per allò que 
vols i no deixar-se portar per les opinions dels altres, ja que la gent parlar 
sempre ha de parlar, faces el que faces”. El videoclip l’ha dirigit i editat ell 
mateix i darrere de les càmeres està Sense Filtre Audiovisuals

El rei de “La Colla” crea un 
videoclip amb la cançó que 

composà per al Carnaval

E.F.



9 de juliol de 2022

14

SOCIETAT

Dites de Juliol

10 Juliol, Sant Cristófol

Julián Zaragozà

Con ocasión del Día de la Policía Foral de Navarra, presidido el acto institucional por la 
Presidenta de dicha Comunidad Foral Doña María Chivite Navascués a la que también asis-
ten el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, vicepresidente segundo y otras 
autoridades del Gobierno de Navarra así como el jefe de la Policía Foral Juan Carlos Zapico.
Durante la ceremonia se ha llevado a cabo la entrega de reconocimientos a distintas per-
sonas, entidades, agentes de la Policía Foral y miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, siendo uno de los condecorados el capitán de la Guardia Civil Samuel Santana 
Álamo, en la actualidad jefe de la Compañía de Vinaròs, quien prestó sus servicios en esta 
Comunidad Foral antes de obtener su actual destino en la Comandancia de Castellón, sien-
do reconocido con la Medalla de Servicios Distinguidos de la Policía Foral.
Al acto que se celebró en el Auditorio Baluarte de Pamplona fue acompañado por su fami-
lia y compañeros pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra. 

Reconocimiento al Capitán de la 
Guardia Civil Samuel Santana Álamo, 

en la actualidad jefe de la Compañía de 
Vinaròs, quien prestó sus servicios en la 

Comunidad Foral de Navarra

Juanvi Gellida 

SANT CRISTÒFOL 

El dia 10 de juliol (Sant Cristòfol) els Majorals 
del sant celebraran una missa a les 12 en 

l’església Arxiprestal i després a les 12.30 es 
farà la benedicció dels vehicles

Abella de juliol, el cap li dol 
Aigua de juliol, encén el Sol 

Al juliol, ni dona ni col, però tant col com dona, a 
tot temps és bona 

Al juliol pesca qui vol 
Al juliol, tota la roba al vol 
El juliol és l’amo del Sol 

Juliol bledes, setembre, raïms 
La vinya, pel juliol, no vol beure 

aigua, sinó prendre el Sol 
Pel juliol, el llop fa el primer udol 
Pel juliol, qui es tapa és un mussol 

Pel juny pel juliol, els gats de panxa al Sol 
Qui sembra espinacs al juliol en menja quan vol 

Ungüent de juliol, mata els prunyons 
El juliol la figa vol 

Els pollets de juliol, tot l’any porten dol 
Pel juliol, balla qui vol 

Trons de juliol, desperten el caragol 

A la nostra ciutat té dedicada una 
cèntrica artèria, en ple centre de la ciutat que 
comunica les places de Jovellar i Tres Reis. Per 
la referida data, és tradició la processó de sant 
Cristòfol fins a l’església Arxiprestal, gràcies a 

l’empenta d’alguns dels seus veïns. Cal recordar 
que sant Cristòfol és el patró dels conductors i 

conductores, donat que sempre va bé no perdre 
punts del carnet, però aquí cal tindre en compte 

sempre la prudència al volant. 

Pluja per sant Cristòfol, bones figues de moro, 
pluja per santa Anna ja és tardana.

 
Sant Cristòfol nano, fill d’un advocat, fes 

aixecar aquest ase, que està aquí agenollat.



9 de juliol de 2022

15

ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs
Concurso Estudio de Danza Marta Martínez

Boda d’Iván Reverter i Jessica Albiol

Este curso 21/22,el Estudio de Danza Marta Martínez asistió a varios concursos nacionales de danza, donde obtuvo la mayor puntuación, tanto en danza clásica 
como en danza contemporánea. 
¡Enhorabuena chicas!

El passat dissabte 2 
de juliol Iván Reve-
ter i Jessica Albiol 
es van donar el “Sí, 
quiero” a l’església 
Parroquial de San 
Bartolomé de Be-
nicarló.
Juanvi Gellida
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Amb més de cinquanta anys als escenaris, 
la cantautora mallorquina Maria del Mar 
Bonet ens presenta un àlbum testimoni, per 
fi, de la seua fèrtil entesa amb la guitarra i 
la veu del músic valencià Borja Penalba. 
«Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba» 
és la producció conjunta d’aquests dos 
músics, resultant dels concerts que han 
oferit durant aquests últims anys. El disc, 
gravat en directe en els recitals del Teatre 
Micalet	 de	 València	 el	 setembre	 passat,	
captura una Maria del Mar Bonet en 
plenitud i en retrobament del seu fons com 
a trobadora associant una vegada més 
València	amb	el	temps	de	llum	i	primavera.	
Populars cançons de Maria del Mar al 
costat de Borja Penalba i la indispensable 
aportació del versàtil percussionista 
Antonio	 Sánchez,	 brinden	 una	 proposta	
compenetrada, esplèndida i singular.

Diumenge, 
10 de juliol

MARIA	DEL	MAR	BONET	I	
BORJA	PENALBA

FITXA TÈCNICA
Veu	i	guitarra:	 
Maria del Mar Bonet
Veu,	guitarra,	stompbox	i	
pandereta:  
Borja Penalba
Percussions:  
Antonio Sánchez
Disseny de so i sonorització dels 
concerts: 
Mateu Martínez 
Disseny de llums i il·luminació:  
Roger Puiggener
Producció:  
Laura Magrinyà 
Producció:  
Maria del Mar Bonet i   
Yanni Munujos

15

‘El Brujo’ dóna el tret d’inici del Festival Vinaròs Arts Escèniques

El regidor de Cultura, Fernando Juan, acompanyat 
per la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, va 
inaugurar diumenge el III Festival Vinaròs Arts Es-
cèniques. Cal destacar que a l’acte també van as-
sistir les reines, dames i cavallers de la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere, a més de representants de 
les entitats locals i dels diferents grups polítics de 
l’Ajuntament.

D’altra banda, també es va comptar amb la presèn-
cia dels representants de la institució cultural Fun-
dació Caixa Vinaròs, Gosefa Gondomar i Antonio 
Sebastià.
L’espectacle inaugural va ser l’obra de Rafael Álva-
rez Dos Tablas y una Pasión de la companyia “El Bru-
jo”. El públic que omplia el Vinaròs Arena va gaudir 
de la magnífica interpretació del mateix Álvarez, 

que va mostrar les seues grans facetes com a còmic 
i joglar.
El Festival Vinaròs Arts Escèniques continuarà el 
proper divendres 8 de juliol a les 22:00h amb Malvi-
vir de la companyia “Ay Teatro”, una obra que comp-
ta amb la reconeguda actriu Aitana Sánchez-Gijón.
Les entrades estan disponibles a la pàgina del Festi-
val https://artsfestival.vinaros.es/es/
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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

FITXA TÈCNICA
Composició musical: Antoni M. March
Il·luminació: Carlos Cremades
Escenografia: Juan Sebastián Domínguez
Vestuari: Rafael Garrigós
Maquillatge i perruqueria: Pepa Casado
Realització de vestuari: Luisi Penco y Laly 
Moreno
Ambientació: Mykelo
Tècnic d’il·luminació: Márcia Conceição i 
Nuria Prieto
Tècnic de so i maquinista: José Manuel Paz 
Corbelle
Fotografia:	Diego J. Casillas/ Vicente 
Sánchez/ Jero Morales
Disseny gràfic i web: Diego Pérez
Entrenament físic: Diana Caro
Ajudant de maquillatge: Nina Moirón
Ajudants de producció: Álvaro Tardío, Inma 
Montesinos
Distribució nacional: Mara Bonilla
Ajudant de direcció: Pedro Luis López Bellot
Producció executiva: Isabel Montesinos
Una coproducció del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida  i Teatro del 
Noctámbulo

SINOPSI
Després de deu anys de guerra, Titus Andrò-
nic torna a la fi a Roma, victoriós i amb la 
reina goda Tamora i els seus tres fills com 
a presoners. Després de sacrificar, tal com 
ordenen els ritus sagrats, el major d’ells, 
Titus només aspira a buscar tranquil·litat 
i repòs, perquè sota el seu dur gest de ge-
neral triomfant, viu també un home amb 
l’ànima fatigada per la duresa de la lluita i la 
prematura mort de la majoria dels seus fills. 
Només cinc en queden al seu costat i, entre 
tots ells, no pot dissimular la seua devoció 
per Lavínia, en qui veu l’esperança d’un fu-
tur que potser pot escapar a la violència que 
l’ha acompanyat al llarg de la vida.
Poc durarà, no obstant això, la calma: de 
seguida es veurà obligat a intercedir en les 
intrigues polítiques entre Bassià i Saturní, 
dos germans enfrontats pel seu dret a la 
corona de l’Imperi. El vot de Titus a favor de 
Saturní precipitarà una cadena fatal de fets 
que convergiran, sempre, en un instint tan 
universal com perillós: la venjança.

Dissabte, 
15 de juliol
Companyia: 
TEATRO DEL 
NOCTÁMBULO

TITO ANDRÓNICO
19
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FITXA TÈCNICA
Repartiment: Ramon Fontserè, Pilar 
Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, 
Alberto Castrillo-Ferrer, Angelo 
Crotti
Direcció: Ramon Fontserè
Dramatúrgia: Els Joglars
Direcció d’escena: Alberto Castrillo-
Ferrer
Assessora artística: Martina 
Cabanas
Disseny d’il·luminació: Bernat Jansà
Disseny de vestuari: Pilar Sáenz
Espai sonor (disseny): David Angulo
Direcció tècnica: Pere Llach
Escenografia: Anna Tusell
Atrezzo: Pere Llach i Gerard Mas
Confecció de vestuari: Mª Àngels 
Pladevall, I.T.A.
Capelleria: Nina Pawlowsky
Producció executiva: Montserrat 
Arcarons

SINOPSI
¡QUE SALGA ARISTÓFANES! ens porta a un centre 
de salut mental amb un grup de pacients que està 
assajant una obra de teatre sobre Aristòfanes, 
creador del gènere teatral de la sàtira i la comèdia, 
que s’exhibirà en diferents centres del país. L’obra 
està dirigida per un exprofessor universitari espe-
cialitzat en mitologia grega, qui va ingressar en el 
centre de salut després de ser expulsat del seu tre-
ball degut a uns polèmics tuits que el van enfonsar 
personalment. Una vegada l’espectacle s’està as-
sajant, el coordinador del centre observa atònit el 
resultat: Els usuaris del centre representen el seu 
espectacle amb escenes en contra de la correcció 
política i de la moral que impera en el moment.
La directora del centre dubta sobre les seues prò-
pies consideracions morals fins a perdre la raó. 
L’exprofessor s’ha obsessionat amb el personatge 
d’Aristòfanes fins al punt que creu encarnar el ma-
teix còmic. Comença aquí un debat que ens farà 
reflexionar sobre els límits de la moral i la llibertat 
d’expressió.
Qui decideix què és políticament acceptable i què 
no ho és? Estem exposats a una societat sobre-
protectora capaç de vetar continguts segons el 
parer d’alguns: els nous crítics de la societat, els 
qui assenyalen els altres, els “culpables”, per a 
demonitzar-los a través d’unes plataformes que 
ofereixen total anonimat: les xarxes socials, les 
fogueres de l’actualitat. 
Els Joglars	 commemora	 el	 60	 aniversari	 del	 seu	
naixement amb un homenatge a Aristòfanes. El 
comediògraf grec es converteix en símbol de la lli-
bertat d’expressió, que és condició imprescindible 
per a la creació artística.

Dimarts, 
12 de juliol
Companyia: 
ELS JOGLARS

¡QUE SALGA 
ARISTÓFANES!  
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La XXI Edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí 
Comes ha comptat amb una participació de 832 obres presentades -la gran 
majoria de l’Estat espanyol- amb temàtiques molt diverses, però majoritària-
ment socials. La coordinadora del Festival, Nati Romeu, acompanyada de les 
membres del jurat, Clara Garcia i Pili Ferrer, va presentar dimecres els detalls 
del Festival, que tindrà lloc este mes de juliol al Vinaròs Arena de la plaça 
de bous. Els dies de projecció dels 12 curtmetratges finalistes que opten al 
premi del públic i del jurat seran els dies 19, 20 i 21 de juliol, la Macedònia de 
Curts el dia 22 i el lliurament de premis el 30 de juliol. L’horari de projecció 
és a les 22h però les taquilles obriran a les 21h per facilitar-ne la entrada als 
assistents. Les entrades es repartiran a partir de dimarts dia 12 de juliol a la 
seu de la Fundació Caixa Vinaròs en horari de 18 a 20h. Una de les novetats 
és que enguany no van numerades i l’aforament del Vinaròs Arena serà de 
763 espectadors.
El cartell d’aquesta edició és obra de l’artista cubà Jorge Félix i l’animació del 
Festival de Manolo Mesa. La música, de Juan Bautista Domènech. El presi-
dent del jurat serà Sergi Martí, director del curtmetratge La Bañera, guanya-

dor del premi del públic l’any passat. Romeu ha explicat que enguany el jurat 
incorpora un nou membre, el jove Gerard García Ferrer.
També cal assenyalar que el dia 22 de juliol, quan es projecta la Macedònia 
de Curts, estarà present Agustí Algerich, coordinador de programes i pro-
ducció de TV3 i amb diverses vinculacions amb el món de cinema. Hi ha la 
possibilitat que assistisca també el director del festival de cinema de terror 
de Sitges, Ángel Salas.
Recordar que el Festival atorga dos premis, el del jurat, que atorga la Funda-
ció i el del públic, que atorga l’Ajuntament. Tots dos premis estan dotats amb 
1.000 euros i escultura de Lukas Ulmi

Cal destacar que enguany dins del cicle de concerts “Recordant Carles San-
tos” que organitza la Fundació Caixa Vinaròs, dissabte 16 de juliol es pro-
jectarà el curtmetratge de 1977  gravat a Castelldefels ‘Buffalo Minnesota’, 
protagonizat per Barbara Held, flautista, compositora i artista sonora. El film 
té la peculiar característica d’estar gravat amb rotllos de pe·lícula caducats i 
transporta en imatges una partitura de Carles Santos. 

El Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes 
arriba a la XXI edició amb 832 obres presentades

Les projeccions tindran lloc al Vinaròs Arena del 19 al 22 de juliol i el 30 de juliol 
se celebrarà la entrega dels premis

X.Flores
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L’Orfeó Vinarossenc i la Co-
ral Juvenil Sant Sebastià 
van actuar el passat día 29 
de juny, últim día de la Fira 
i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere a l’auditori municipal. 
Per part de l’Orfeó Vina-
rossenc, sota la direcció 
de Carlos Vives el repertori 
va constar de cinc peces: 
“Una lágrima”, habanera de 
F.A.Rey Rivero, “Esta tierra”, 
de Javier Bustos, “Ojos de 
España”, de Bert Kaempfert, 
“La Hamaca”, de J.Trayter 
y “Siyahamba”, tradicional 
Zulú. 
Altres cinc peces va inter-
pretar la Coral Juvenil Sant 
Sebastià, també dirigida 
per Carlos Vives: “Dona 
noris pacem”, de Mozart, 
“À la claire fontaine  «  , de 
W.Träder, «  Cançó de bres 
per a una princesa negra”, 
de G.J.Manilla i A.Rodríguez 
Sabanes, “La gavina”, i “Brin-
dis” de Mozart.
Conjuntament es van inter-
pretar dos peces, la popu-
lar vinarossenca “Varem lo 
llaüt” i “Himne a Vinaròs” de 
Tomàs Mancisidor.

Concert de ‘Orfeó Vinarossenc i la Coral Juvenil Sant Sebastià

I TROBADA ESCOLES DE MÚSICA BAIX MAESTRAT 
Aquest proper dissabte 9 de Juliol, la població de Cervera del Maestre acullirà la I 

TROBADA d’ESCOLES DE MÚSICA BAIX MAESTRAT, jornada que neix amb la finalitat 
de donar a conèixer el gran treball que es fa a les Escoles de Música de les bandes de la 
comarca, els beneficis que comporta l’estudi de la música en general per la formació global 
dels nostres xiquets i potenciar tanmateix els valors de convivència entre la gent més jove 
de les 15 poblacions participants. 

Amb el recolzament i suport de la Federació de Socitats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, la jornada arrancarà pel matí amb l’entrega de material als participants i amb 
els assajos per seccions en diferents espais de Cervera, tot combinat amb activitats 
lúdiques i esportives.  

Després d’un dinar conjunt i un assaig general, aplegarà el moment de mostrar a tot 
el públic el treball fet prèviament en el concert de cloenda que se celebrarà a les 20 h al 
Poliesportiu i en el que participaran al voltant de 300 xiquets i xiquetes inscrits en aquesta 
primera edició. 

Dia doncs per a visitar Cervera i gaudir d’un dia musical plé de la vitalitat que 
transmetran tots els joves alumnes units per la música. 
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Els Figurants tanquen amb èxit les estrenes de l’aula municipal

El cap de setmana de festes va ser l’última estrena de l’aula municipal de teatre. Aquesta vegada era el torn del grup “Els Figurants” amb l’obra “L’inspector 
general” de Nikolai Gogol. Un clàssic rus, readaptat als nostres dies.
Els Figurants van realitzar una labor excel·lent i van fer riure al públic assistent. L’auditori estava ple de gom a gom i fa palès la necessitat d’un nou teatre 
on tinguen cabuda els espectacles i les demès representacions i actes que es fan a Vinaròs.
Ara l’aula municipal de teatre realitzarà el voluntariat en el «Festival d’arts escèniques», on es podran veure obres de gran qualitat. Els espectacles es 
realitzaran a la plaça de bous del 3 fins al 17 de juliol.

Seguint amb les estrenes de 
l’aula municipal de teatre, el 
grup Teatrèmol va represen-
tar l’obra «Joan el Cendrós». 
Una adaptació del conte de la 
ventafocs on ens fa veure que 
no ens hem de fiar de les apa-
rences, i que hem de valorar 
l’interior de les persones. Més 
enllà del físic, condició social, 
orientació sexual, etc...
Els joves van tindre una 
excel·lent acollida per part del 
públic assistent

Excel·lents “Teatrèmol”

Actuació de la Rondalla Vinarossenca Mar i Terra
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El passat mes de maig a la Tertúlia Literària Àgora vam 
llegir i comentar “EL OLVIDO QUE SEREMOS” del Colom-
bià Hector Abad Faciolince.
Hector Abad Faciolince va néixer a Medellín (Colòm-
bia) el 1958 i va estudiar Lenguas y Literatura Moderna. 
Ha publicat assajos, traduccions i crítiques literàries en 
paral·lel a la publicació de varis llibres i novel·les.  
El llibre del qual parlem tracta sobre una biografia 
novel·lada, és un cant d’amor a la seua família en general 
i al pare en particular durant la Colòmbia dels anys 70 i 
80.
El dia que van disparar a l’Hector Abad, mataren també 
un pare i un marit, una persona estimada i injuriada des 
dels sectors conservadors colombians. És un retrat de la 
violència que es va viure durant aquests anys i el dolor 
d’un país que encara avui en dia es va dessagnant len-
tament.
És el relat d’un amor etern filial cap al seu pare assas-
sinat on la narració es desenvolupa des de la innocent 
mirada d’un fill que percep al seu pare com una espècie 
d’heroi romàntic. Ambdós senten un amor incondicional 
recíproc.
Hector Abad Gómez va néixer a Jericó (Colòmbia) el 
1921. Fou metge i professor de Salut Pública a la Univer-
sitat d’Antioquia, fou també activista per la defensa dels 
Drets Humans. Flagell de polítics que negaven la conne-
xió entre pobresa i malaltia, fou pioner de Salut Pública 
en tots els seus camps d’actuació. Sempre va lluitar per 
fer arribar a tots els racons de Medellín aigua potable i 
per alimentar la població més desafavorida del territori 
colombià: “Sin alimentación ni siquiera es verdad que to-
dos nacemos iguales” deia.
Abad Faciolince, conserva als ulls l’estupor que el va mar-
car amb vint-i-set anys quan el seu pare fou assassinat a 
Medellín. El 25 d’agost de 1987 els paramilitars van matar 
el metge activista colombià Hector Abad Gómez, la seva 
esposa i el seu fill el varen trobar enmig d’un bassal de 

Ressenya literària. Tertúlia Literària Àgora
“EL OLVIDO 

QUE SEREMOS”
Héctor Abad Faciolince

sang a la sortida de la “Sede del Sindicato de Maes-
tros”. Ràpidament la dona va voler recuperar l’aliança 
del cos mort del seu marit. El fill, rebuscat per les bu-
txaques de la jaqueta del seu pare, trobà una llista de 
persones amenaçades de mort, on hi trobà el nom del 
pare. Amb la llista, un altre foli amb el sonet de Jose 
Luis Borges “Epitafio” copiat a mà.
D’aquesta vida i d’aquest crim sorgí vint anys més tard 
aquest magnífic llibre.
Todos estamos condenados al polvo y al olvido “ Ayer 
se fue, mañana no ha llegado, / hoy se esta yendo sin 
parar un punto, / soy un fue, y un será, y un es cansa-
do…” deia Quevedo al referint-se a la fugacitat de la 
nostra existència.
Els llibres són simulacres de records, una pròtesi per 
recordar, un intent desesperat per fer una mica més 
perdurable el que és irremeiablement finit. 
Abad Faciolince explica “Mi padre sabía que yo lo iba a 
recordar siempre, y que lucharia por rescatarlo del ol-
vido al menos por unos cuantos años. Así que después 
de 20 años pude escribir el libro”
“ EL OVIDO QUE SEREMOS” como decia Borges en su 
soneto “Epitafio

Ya somos el olvido que seremos.
El polvo elemental que nos ignora
y que fue el rojo Adán y que es ahora
todos los hombres y que no veremos.

Ya somos en la tumba las dos fechas
del principio y el término. La caja,

Exposició de pintures a l’antic Molí d’Oli Cèsar Mar-
tinell -Oficina de Turisme d’Ulldecona de Rosa So-
riano Marzal, Sònia Eva Domènech, Isabel Serrano 
i Carme Domènech. La mostra “Parir un nou món” 
va ser inaugurada el passat día 1 de juliol  i és visi-
table fins al 31 de juliol (de dimarts a dissabte de 
9.30 a 14h i de 16 a 18h) i diumenges i festius de 
10 a 13.30h.
“En primer lloc el nostre agraïment a les autoritats 
d’Ulldecona i a Cati sobretot, per haver-nos facilitat 
tot el necessari per tirar endavant aquest projecte. 
Amb l’exposició “Parir un Nou Món”, ens hem unit 
artistes amb un nexe comú. La Rosa Soriano, la Sò-
nia Domènech, la Carme Domènech i jo mateixa 

vam fer algunes exposicions conjuntes i d’allà va 
sorgir aquest projecte.
En el moment que vivim, després d’una pandèmia, 
enmig de guerres tan horroroses com les que hi ha, 
davant de tanta gent que vol fugir-ne per sobreviu-
re en aquest món tan caòtic que ens ha tocat viure, 
potser només l’art i la cultura ens pot salvar.
Dirigir les nostres mirades i fets a crear un nou 
món. La filosofia, el pensament crític, la poesia, tot 
allò que sembla que no serveix per res, esdevé allò 
més necessari per despertar-nos. Fugir d’aquest 
pensament únic i depriment que ens ofereixen a 
tothora, o potser no podrem fer gran cosa contra 
aquests monstres que devoren i anihilen la ment 

més feble. Hem de creure que un altre món és pos-
sible, des de la nostra individualitat, des del nostre 
lliure pensament, o des de gaudir de la natura i les 
coses més petites, la natura ens ensenya millor que 
ningú que es pot fer front a les adversitats. Nosal-
tres a través de l’art fem, reflexionem, aportem la 
nostra creativitat, les formes, el color... No oblidem 
l’energia del color.
Les pintures i escultures que us presentem són sens 
dubte per “Parir un Nou Món”, més lliure, més crític, 
més obert de ment. Deixem-nos portar de la mà de 
la creació, una forma d’expressió que existeix des 
de la prehistòria, molt abans que la ciència.
Moltes gràcies.

Ulldecona inaugura la exposició “Parir un nou món”, 
amb representació vinarossenca

la obscena corrupción y la mortaja,
los ritos de la muerte y las endechas.

No soy el insensato que se aferra
al mágico sonido de su nombre;
pienso con esperanza en aquel hom-
bre

que no sabrá que fui sobre la tierra.
Bajo el indiferente azul del cielo
esta meditación es un consuelo

Hector Abad Faciolince, ha escrit 
una història tràgica i inoblidable. La 
novel·la ens condueix per la història 
de Colòmbia, un país que lluita por 
sortir d’una època obscura. Ha es-
tat molt celebrada en la literatura 
llatinoamericana del segle XX. La 
tarda de la tertúlia vam gaudir de la 
presència del colombià Mario Arias, 
que ens va poder explicar el context 
sociopolític d’aquest moment a Co-
lòmbia...
Gràcies Mario!



9 de juliol de 2022

23

CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

El vinarossenc Jesús Miralles Roger, al violon-
cel, va tocar amb el Quartet Gerhard, de corda 
juntament amb els seus companys Lluís Castàn 
(violí), Judit Bardolet (violí) i Miquel Jordà (vio-
la) al sopar de gala de l’OTAN al museu del Prado 
(Madrid). 
Dos dels membres del Quartet Gerhard, Judit i 
Lluís, van ser entrevistats al programa de Cata-
lunya Ràdio dirigit per Albert Om “Islàndia”. 
Judit i Lluis Van explicar que tres setmanes abans 
es van posar en contacte amb ells des del Minis-
teri de Cultura, posant com a condició que el re-
pertori “no havia de ser trist” ni massa alegre per 
no interferir en el sopar. També van demanar-los 
mantindre el secret als integrants “fins i tot no 
dir-ho ni a les nostres famílies ni amics”. 
La entrevista va ser molt distesa. “Ens vam sentir 

com músics de la cort”, van assegurar. 
Quartet Gerhard han tocat diverses vegades 
a Vinaròs i van ser els guanyadors del XII Con-
curs Internacional de Música de Cambra Ciutat 
de Vinaròs, l’any 2010, any en que també van 
ser guardonats amb el primer premi INJUVE 
d’interpretació musical.
Com expliquen a la seua pàgina web, la seua és 
una història d’amistat. “Ens coneixem des de la 
infantesa i sempre hem compartit la passió per la 
música i per aprendre. Això ens va portar un dia 
a prendre la decisió de fer del quartet el principal 
projecte de les nostres vides; perquè el nostre 
objectiu comú és fort i perquè les diferències en-
tre les nostres personalitats ens enriqueixen i fan 
que la música sigui més viva”.
El nom del quartet respon a un homenatge a Ro-

bert Gerhard, un dels compositors catalans amb 
més renom internacional del sXX. Nascut a Valls, 
va ser deixeble d’Arnold Schoenberg a Viena i 
Berlín. Gràcies a Gerhard, persones com Webern, 
Alban Berg, o el mateix Schoenberg visitaven 
Barcelona molt sovint. Es pot llegir a la seva co-
rrespondència com els sorprèn la ciutat i la cultu-
ra d’aquella època, just abans que la guerra civil 
i el feixisme acabessin amb qualsevol progrés a 
Espanya.
“La seva música i la seva personalitat inconfor-
mista ens van captivar; Gerhard es va incorporar 
al moviment avantguardista d’aquella època, 
lluitant per la idea de la música i per crear un en-
torn cultural òptim, d’una manera que ens sen-
tim molt identificats”, expliquen.
Gerhard va morir exiliat a Cambridge el 1970.

El vinarossenc Jesús Miralles toca amb el Quartet Gerhard 
al sopar de gala de l’OTAN

A l’esquerra, Quartet Gerhard durant una de les seues actuacions a Vinaròs, al XII Concurs de Música de 
Cambra, edició en la que van resultar guanyadors. Dalt una de les imatges de la seua pàgina web.

Quartet Gerhard, al fons de la imatge, durant la seua actuació al sopar de gala de l’OTAN

X.Flores
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Vinaròs merece
unas fiestas mejores

Els sectors agrícola i ramader
davant el conflicte bèl·lic

a Ucraïna
Por Lluís Gandía, presidente local del PP Vinaròs

Per Maria Miralles secretària d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca PSPV-PSOE Vinaròs

Un punto y aparte

Sin mesón de la tapa, 
con la Carpa Jove 
ubicada fuera de la 
playa, con orquestas 

buscadas a última hora y de calidad más bien justa, 
con una Carpa Jove donde se primó la ideología 
nacionalista antes que la música de todos los tipos, 
sin traca en las noches del 18 y 23 de junio, con 
problemas de organización y coordinación con las 
entidades y falta de previsión en muchos actos, 
este es el resumen de las fiestas organizadas por el 
gobierno de Guillem Alsina.

Después de dos años de pandemia los vinarocenses 
esperaban y merecían más. Más dedicación y 
planificación por parte del equipo de gobierno. 
Tenían dinero de sobra para confeccionar unas 
fiestas inolvidables, en el último pleno acordaron 
destinar 80.000 euros extra para la partida de 
fiestas que, visto lo visto, nos preguntamos en qué 
se ha gastado.

El equipo de gobierno ha fallado porque no escuchó 
al Consell de Festes al que solo informó de aquello 
que Alsina y sus concejales habían decidido. Y así 
nos ha ido. Las fiestas de San Juan y San Pedro 2022 
serán recordadas por lo que pudieron haber sido y 
no fueron.

El fracaso del gobierno municipal en las fiestas de 
San Juan y San Pedro acaba por destapar todas 
las carencias de nuestros gobernantes. Ni con 
dinero de sobra han sido capaces de ofrecer a 
los vinarocenses lo que merecen y necesitaban. 
Dejarlo todo para última hora y esperar que la 
inercia resuelva los problemas es la peor forma de 
gestionar una ciudad como Vinaròs.

Desde el Partido Popular hemos agradecido, y lo 
reiteramos hoy, a todas las entidades, asociaciones 
y clubs su trabajo y esfuerzo en los diferentes actos 
que han organizado. También a las reinas, damas y 
cavallers por estar presente en la mayor parte de 
los actos. Sin todos ellos las fiestas todavía hubieran 
tenido menos color y alegría.

Vinaròs necesita otro gobierno. Un gobierno que 
se preocupe de todas aquellas carencias históricas 
de nuestra ciudad, pero también de los pequeños 
detalles y las actividades que, aunque se repitan 
todos los años, forman parte de nuestra tradición y 
cultura. Es hora de dar un nuevo impulso a Vinaròs 
para que el fracaso de las fiestas de este año no 
vuelva a repetirse. Estamos preparados para coger 
el relevo y cambiar el ritmo de Vinaròs por uno más 
dinámico, abierto y eficaz. Lo de este año no puede 
volver a repetirse. 

Un total de casi 
15.000 castellonenses 
tienen reconocida 
una prestación por 

dependencia, según datos de la Consellería de 
Igualdad y Políticas inclusivas. 

Actualmente hay una lista de espera de más de 
1.200 personas en espera de su valoración. Se 
decidió que traspasando las competencias a 
los ayuntamientos para el reconocimiento de la 
dependencia se agilizarian las listas de espera, 
pero con todo y con eso los tiempos de espera 
para las valoraciones se hacen interminables, no 
se puede concebir que una familia tenga que 
esperar alrededor de un año o más para una 
primera valoración de su familiar dependiente. 

La aprobación de la ley 3/ 2019 de 18 de febrero 
de la Generalitat de Servicios Sociales supuso un 
hito en la consolidación como la cuarta pata del 
estado del bienestar, y declarado como un servicio 
público esencial del que se derivan prestaciones 
indispensables para garantizar unas condiciones 
de vida dignas, pero incluso con todo eso la 
Comunidad Valenciana es una de las autonomías 
con una mayor carencia de infraestructuras en el 
ámbito de servicios sociales tal y como se acredita 
en los diferentes estudios comparativos con otras 
comunidades. 

Cabe destacar que la construcción  de 
infraestructuras públicas ha sido muy escasa en 
los últimos años, con el Plan Convivint se pretende 
al menos intentar alinearnos con la media del 
Estado en infraestructuras.

Tenemos que ir aumentando el número de plazas 
públicas  como mínimo para equipararnos con 
la media del Estado, no podemos permitirnos el 
quedarnos estancados como Comunidad llena de 
carencias en plazas residenciales, en centros de 
atención diurna, servicios de ayudas a domicilio, 
centros de ayuda para maltratos de violencia de 
género, y sobre todo agilizar las listas de espera 
de valoraciones para los distintos grados de la 
dependencia.

Deseamos y verdaderamente esperamos que no 
quede todo esto en el olvido como por ejemplo el 
tan prometido Centro de la Mujer que tiene que 
ubicarse en nuestra ciudad pero después de más 
de tres años ni va, ni viene.....

La invasió d’Ucraïna 
per part de Rússia 
està afectant 
als productors 
agraris europeus i 
espanyols i suposa 
una amenaça greu 
de pertorbació del 
mercat com a conseqüència de l’augment significatiu 
dels costos de producció i de les alteracions dels 
fluxos comercials.
Les conseqüències més preocupants d’aquest 
conflicte són les dificultats en el transport de 
mercaderies i la mancança d’oferta de cereals a 
escala mundial. Tot això ha provocat una pujada del 
preu dels pinsos i dels fertilitzants, que se suma a 
l’alt cost de l’energia.

Els costos dels inputs han augmentat fins a nivells 
insostenibles i molts productes no  troben la seua 
sortida normal en el mercat. És per això que la 
Comissió Europea, a instància del Regne d’Espanya 
i d’altres Estats membres, ha considerat fonamental 
posar ajudes a disposició dels productors agraris.
D’aquestes ajudes, al nostre Estat li corresponen 
més de 64 milions d’euros que, sumats als gairebé 
129 milions suplementaris que aporta Espanya 
amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, fan 
que la dotació total per als productors agraris siga 
de més de 193 milions d’euros. És de destacar que 
l’aportació espanyola assoleix el màxim permès pel 
Reglament europeu (un 200%).

A Espanya l’ajuda s’ha destinat als productors 
de carn de boví, oví i caprí, pollastre i conill i, en 
l’àmbit agrícola, als productors de cítrics. És una 
ajuda directa al productor primari que en cap cas es 
desviarà a altres agents de la cadena comercial.
Tots aquests sectors tenen dificultats per a 
traslladar l’increment de costos. Els seus marges 
estan greument compromesos, posant en perill el 
teixit productiu en les zones rurals del nostre país. 
A més, els sectors boví, oví i caprí, extensius, són 
mediambientalment sostenibles i afavoreixen la 
biodiversitat.
Quant als productors de cítrics, s’han vist molt 
afectats per la pujada de preus de l’energia i dels 
fertilitzants per ser un cultiu intensiu. El conflicte 
també ha provocat el desviament de la producció de 
tercers països, que normalment exportaven a Rússia, 
Ucraïna i Bielorússia, cap al mercat comunitari, 
pressionant a la baixa els preus.
A la Comunitat Valenciana aquestes ajudes s’han 
tramitat de manera ràpida i administrativament 
simplificada per tal d’agilitzar el cobrament per part 
dels productors agraris.
Una vegada més es posa de manifest la gran 
importància de la coordinació de l’eix Unió Europea, 
Estat Espanyol i Comunitat Valenciana per a fer front 
als grans reptes econòmics, socials i mediambientals 
del nostre territori.
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Andrés Albiol

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

Semana con una mar tranquila a excepción del viento del jueves. En general, las extracciones resultaron 
escasas al faltar los bous por la parada biológica y las traíñas estar fuera. Las modalidades activas realizaron 
capturas normales, en especial de nuestro emblemático crustáceo rey. Y las cotizaciones seguían al alza.
La pesca de arrastre, los siete barcos han iniciado los dos meses (julio y agosto) vedados. Este paro para la 
regeneración de los fondos y recursos marinos lo hace también Benicarló, Peñícola, Castelló y S. C. de la 
Rápita.
El cerco, las dos llums faenaban por aguas de Burriana tras el peix blau.
Los artes menores, ocho barquitas trasmalleras llevan bastante langostino. Dos atraparon sepia, tigre, 
galera y mabre. Un par lenguado, rombo y raya. Y una langosta, cabracho, raya y corva.
El palangrillo costero comenzaron a pillar con este arte de anzuelos la bacoreta, para desembarcar 
ejemplares de 8 kg. Y otro se dedicaba a la dorada, pagel, sargo y pargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo ha iniciado la campaña y uno subastó ejemplares de 4 kg.

Comenzó la anual veda arrastrera

Hay cientos de pequeñas especies marinas como una gran variedad de plantas vegetales, pólipos, larvas, 
huevos microscópicos de peces, etc, que se aferran o son fijados a trozos de plásticos que flotan sobre la 
superficie del mar o entre la columna de agua a merced de las corrientes y mareas. De esta manera pueden 
viajar entre mares y océanos al estar sus aguas comunicadas entre sí, para poder invadir y colonizar nuevos 
hábitats si las condiciones medioambientales son similares y no tienen en el nuevo hogar depredadores 
que los controlen, al igual que en su medio original.

El plástico propaga especies invasoras

Pescadores a bordo del ‘Platja de Vinaròs’ desembarcando atunes

Calamaret didal

O calamarsó atlàntic, en castellà calmar 
breve y dedal, per  mesurar sols 10 cm 
i procedir d’este oceà. Científicament li 
diuen Lolliguncula brevis. Cefalópode de 
la família Loligínids té el cos compost per 
dos grans parts. El cap, amb cinc parells de 
braços cònics amb dos fileres de ventoses, 
i un parell de tentacles contràctils més 
llargs, que en el seu extrem tenen una maça 
amb unes quantes files d’estes ventoses 
prènsils, per a disparar-los i capturar preses 
alimentàries com peixets, gambes, etc.  En 
el seu centre està la potent boca en forma 
de pic de lloro. Té dos grans ulls coberts per 
una membrana transparent amb estructura 
semblant als vertebrats, que li donen 
una llunyana visió. I l’altra part, el tronc o 
baina, és cilíndric, xaparro, més ample en 
el centre, amb parets musculoses. Per dins 
està dividit en compartiments i travessat 
per un tub que utilitza com a embut per 
a canalitzar a pressió l’aigua i propulsar-se 
a doll en la seua locomoció per a fugir de 
depredadors i emet un núvol de tinta negra 
per a distraure’ls. A més de la seua cavitat 
paleal amb les brànquies, etc. Posseix una 
reduïda petxina interna en forma de fina 
ploma còrnia poc calcifica, que recorre 
interiorment el seu dors longitudinal. Té 
dos aletes amples i arredonides cap a la 
zona final, que li permeten nadar. De color 
blanc marró groc, amb cromatófors en la 
pell per a mimetitzar-se. El mascle, amb 
el tercer braç esquerre, li introduïx a la 
femella l’esperma per a fecundar els ous, 
que ella depositarà en càpsules gelatinoses 
en el llit marí. Moren després del posta. 
Viu en aigües càlides i temperades poc 
profundes prop del fons. Les seues 
captures són escasses a l’arrossegament. 
Té bona cotització. S’utilitza en fregitel·les 
com ‘chipirones’.

PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)                  396 kg
Escrita (Ratjada, Raya)           122
Totina (Mantas)                         2
Orá (Muixarra, Dorada)           282
Mussola (Cazón, Escualo)          8
Sorell (Chicharro, Jurel)             2
Sarg (Sargo)                           22
Aranya (Salvarriego)                  3
Pagell (Breca, Pagel)              358
Bacora (Sarda, Bacoreta)          12
Sorella (Jurel real)                    10
Llissa (Mújol, Lisa)                    6
Pagre (Pargo)                          50
Vidrià (Mojarra)                        11
Tord (Lábrido, Tordo)                2
                                                _____
      Total…………….                1.286
MOL·LUSCOS
Polp roquer (Pulpo roquero)        10
Total Palangre…….      1.296                                 

PEIXOS 
Tonyina (Atún rojo)                                    2.877
Escrita (Ratjada, Raya)                      219
Totina (Manta)                                      1
Besuc (Besugo)                                 144
Congre (Congrio)                                  3
Gall (Pez de San Pedro)                 ‘     53
Orà (Muixarra, Dorada)                        11                                                             
Gallineta (Cabracho)                           300
Sorell (Chicharro, Jurel)                         5
Asparrall (Raspallón)                            15
Palá (Lenguado)                                   36
Sarg (Sargo)                                         8
Lliri (Anjova, Lirio)                              423
Llobarro (Lubina)                                146
Mabre (Herrera)                                  340
Pagell (Breca, Pagel)                           97
Lluç (Pescadilla, Merluza)                     5
Rap (Rape)                                        169
Aspet (Espetón)                                   54
Juriola (Rubio, Lucerna)                        5

Moll (Salmonete)                                155
Morralla (Serranos, etc)                        20
Murena (Morena)                                  29
Mero (Cherna)                                      17
Letxa (Serviola, Pez limón)                   61
Sorella (Jurel real)                                 7
Llissa (Mújol, Lisa)                            194
Pagre (Pargo)                                      7
Roncador (Roncón)                            33
Rata (Miracielo)                                  16                         
Palometa Palometón)                         21
Tigre (Lenguado portugués)                 48
Corva (Corvallo)                                 47
Mamona (Brótola de roca)                   41
Dèntol (Dentón)                                  23
Chopa (Cántara)                                  62
Palomida (Palometa blanca)                 2
Reig (Corvina)                                     4
Morruda (Sargo picudo)                       1
Vidrià (Mojarra)                                    6
Salpa (Salema)                                   33

Rom (Rèmol, Rombo)                         12
Palaí (Acedía)                                   107
                                                    ______             
Total..................................        5.857            
CRUSTACIS   
Cranc blau (Cangrejo azul)        1
Llagostí (Langostino)           2.184
Galera (Estomatoideo)               2
Llagosta (Langosta)                            284
Llomàntol (Bogavante)                         25
                                                     _____
Total.................................    2.496       
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                  4
Sèpia (Choco, Jibia)                       1.724
Polp roquer (Pulpo roquero)              130
Polpa (Pulpón)                                    13
Caragol punxent (Cañailla)                   21
Total……………………      1.892

Total Tremall i d’Altres Arts.. 10.245 
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ESPORTS

Andrea Cabré, al Campionat d’Espanya per Federacions
El passat dissabte 2 de juliol Granollers va acollir el XLVII Campionat 
d’Espanya per Federacions Autonòmiques, on cada comunitat 
presentava un atleta masculí i una de femenina per prova. 
Andrea Cabré va ser seleccionada per a la prova 
dels  5000m  marxa. L’atleta vinarossenca va finalitzar 
en 5a posició sumant 13 punts per a l’equip. 
Durant la competició, la Comunitat Valenciana va arribar a estar 
al capdavant de la classificació, però finalment, la comunitat va 
aconseguir un tota de 448 punts finalitzant en 4a posició per 
darrere de Catalunya, Andalusia i Madrid.

III 10K Nocturn Moncofa

Gran èxit 
del Repte 10K Vinaròs

Romina Querol, 3ª Absoluta i 1ª Veterana A

Natacha Willox, 1ª Veterana BJuanjo Figuerola 2º Veterano C
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ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròs

Gran competició dels nostres nedador@s en el Campionat Autonòmic Junior i 
Absolut que es va celebrar en la Piscina Olímpica de Castelló.
Un total de 373 nedador@s de la Comunitat Valenciana pertanyents a 31 clubs 
van participar en aquest Campionat després d’ haver aconseguit les marques 
mínimes per a poder participar que exigeix la Federació Valenciana de Natació.
El CNV va participar en deu nedador@s : Sara Vea, Daniela Muñoz, Teresa 
Mones, Lluna Bordes, Gemma Fibla, Iker Mas, Andreu Jovani, Gerard, Labernia 
Joan Chavarria i Hector Cervera.
Quatre sessions en que vam poder vore el gran nivell de la competició i en 
les que els nostres nedador@s van donar lo millor de cadascun per intentar 
aconseguir un bon resultat.
L’ equip va estar a l’ altura i va demostrar que tot i no entrenar en les mateixes 
condicions que la majoria dels equips, som un gran equip i els nedador@s s’ 
esforçen per a intentar millorar sempre les seues marques mínimes.
Tots van fer un bon Campionat , es van millorar moltes marques mínimes 
personals i ho podem vore en la classificació general. 
L’ equip masculí Junior va acabar en tercera possició per detràs del CN Ferca i el 
CD Nados  i l’ equip Femení absolut va acabar en una molt merescuda setena 
possició.
Gemma Fibla, nedadora infantil que va participar com absoluta en aquest 

Campionat va aconseguir mínima nacional en la prova de 800 mtrs lliures en 
9.33.02 i va rebaixar totes les seues marques en la resta de proves que va nedar.
Andreu Jovani, Campió Junior en 100 mtrs lliures en un temps de 53.56 
i Subcampió Junior en 50 mtrs lliures en 24.77 i en 200 mtrs braça i bronze 
absolut en un temps de 2.30.24
Joan Chavarria, Campió Junior i bronze absolut en 1.500 mtrs lliures en un 
temps de 16.42.81 ,   Subcampió Junior en 200 mtrs papallona en 2.12.02 i 
Bronze Junior en 400 mtrs lliures en 4.14.16
Gerard Labernia, Campió Junior en 400 mtrs estils en 4.49.80 i Subcampió 
Junior en 800 mtrs lliures en 8.47.38 i en 400 mtrs lliures en 4.11.07
L’ equip de relleu masculí format per : Chava, Andreu, Gerard i Hector , va 
aconseguir el Bronze Autonòmic en la prova de 4x200 mtrs lliures en un temps 
de 8.03.92 quedant-se a menos d’ un segon d’ aconseguir mínima nacional, en 
una prova excel.lent en la que el paper dels quatre nedadors va ser fonamental.
Desde el Club volem agrair a les mares i pares que van estar en tot moment 
animant a l’ equip i van compartir els grans moments viscuts i volem felicitar 
a tots els nedador@s de l’ equip pels resultats aconseguits i animar-los a 
continuar entrenant de cara als Campionats Nacionals d’ estiu infantil, junior i 
absolut en els que participaràn.
Vamooos equipooo !!! Vamooos Vinaròs !!!

Campionat Autonòmic Junior i Absolut

Es poden adquirir:
A la oficina del club
Oscars pub
Bar san Francisco
Bar la Puebla 
Cafetería Costa Cálida
La Farola
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TAULER MUNICIPAL

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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Exp. 861/2022

TASA MEMU2022-1

Tesorería / FFG / im

ANUNCIO

Por   Decreto  de  Alcaldía  n.º  2022-1670  de  fecha  28  de  junio  de  2022  se  procedió  a  la 

aprobación  del  padrón  de  la  tasa  del  mercado  municipal  del  primer  semestre  de  2022,  

determinándose  asimismo  la  exposición  de  las  mismas  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 

Ayuntamiento y en el BOP.

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 15 de julio de 2022 al 15 de septiembre 

de 2022.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 1 de agosto de 2022. El  

resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las formas 

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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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

La família agraeix les mostres de condol
i l’atenció rebuda

Preguem a Déu per:

Antonio Pablo Miralles 
(Rabí)

Que ha mort a Vinaròs el dia 
30 de juny de 2022, a l’edat de 91 anys 

D.E.P.
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Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció:  Laborals: 9.00 i 
19.00 h  Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 
12.00 i 19.00h. 

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

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

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

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

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

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

HORARI DE MISSES

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

016
674 700 700

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat” 

Gas butà 964 45 11 24

         TRENS  VINARÒS-VALÈNCIA         VINARÒS-CASTELLÓ

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

CATÍ    

ANROIG

XERT

SAN MATEU

CANET

LA JANA

TRAIGUERA

SAN JORDI

VINARÒS

8:15

8:25

8:30

8:45

9:00

9:10

9:15

9:20

9:45

17:30

17:20

17:15

16:55

16:45

16:35

16:30

16:25

16:00

CATÍ - VINARÒS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES no festivos

*resto de días sin servicio

VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/09/20

E L  D I A R I E TVinaròs

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 
NO FESTIUS

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

CATÍ-VINARÒS

URBÀ VINARÒS

DILLUNS A 
DIVENDRES

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

8:30
9:15
9:55

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

7:30
8:30
9:35

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

7:30
8:50

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

8:00
9:00

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

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

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

9:10
9:50

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

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

          10:30
12:20
18:00

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

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

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

9 juliol SANZ C/Pont 87
10 juliol VALLS Av.Fco J.Balada 24
11 juliol MATEU C/Sant Francesc 103
12 juliol TORREGROSA Av. Llibertat 9
13 juliol PITARCH C/Pilar 120
14 juliol VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15

15 juliol FERRER   Pl. Sant Antoni 34
16 juliol ROCA C/Sant Francesc 6

* 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


