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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 regidor d’Interés Turístic i Promoció de la Ciutat, Marc 
Albella, va presentar dilluns a la biblioplatja l’agenda 
d’activitats turístiques per a aquest estiu. El programa 
conté 19 tipus diferents d’activitats repartides en 114 
sessions durant els mesos de juliol, agost i setembre. 
Després de les restriccions de la pandèmia, es recu-
peren totes les activitats esportives estiuenques, com 
l’aeròbic (del 15 de juliol al 31 d’agost) i el ioga a la pla-
tja (del 18 de juliol al 31 d’agost), els balls d’estiu com el 
cubbà (del 19 de juliol al 31 d’agost) i la prova del 10k 
nocturn (el 10 de setembre).
Quant a comerç i artesania, la nit de compres en el 
passeig serà els dies 24 de juliol i 14 d’agost de 18 a 24 
hores; Les Botigues al Carrer l’11 de setembre i la Fira 
d’artesania del 8 a l’11 de setembre. 

També hi haurà activitats infantils com la parada de la 
gira Nintendo “Levántate y juega” els dies 4 i 5 d’agost, o 
la mostra de fanalets el 26 d’agost, a les quals cal sumar 
totes les activitats que tindran lloc a la  biblioplatja. 
En l’apartat cultural destaca el Festival Internacional 
de Curtmetratges Agustí Comes del 19 al 22 de juliol al 
Vinaròs Arena, el Olé Vinaròs Festival l’11 d’agost (amb 
taller de balls de sevillanes, música, rumbes i sevillanes 
per a ballar, un tardeo de flamenc i l’espectacle d’Inés 
Rubio). El Cinema sota les estrelles (amb pel·lícules sub-
titulades per a persones amb discapacitat auditiva) tam-
bé serà protagonista aquest estiu, amb la projecció de 8 
pel·lícules (una cada dimecres, excepte la sessió del 16 
d’agost, que és en dimarts) al Vinaròs Arena entre el 27 
de juliol i el 7 de setembre. I durant tot el mes d’agost, 
cada dijous, el Vinaròs Arena acollirà un molt interessant 
cicle de concerts (Free Bolero, Inés Rubio, Violencheli 
Brothers, Dómisol Sisters i Bárbara Breva).

Les visites guiades són un altre dels al·licients turístics 
d’aquests mesos. Hi haurà un total de sis, pensant en 
diversos tipus de públic. Les lúdiques per a famílies (Vi-
naròs, poble de pescadors i A la recerca del tresor pel 
centre històric), les històriques (Campanes, capvespres i 
vins d’altura), les multisensoriales nocturnes (Oliveres i 
estreles), les gastronòmiques (Caçador de tòfones) i les 
enoturístiques (Verema a l’alba). La compra d’entrades 
es realitza des de la pàgina web de turisme www.turis-
me.vinaros.es
En l’apartat gastronòmic, hi ha dos importants esdeveni-
ments que destacar com les jornades de cuina del ranxo 
mariner (del 17 de septiebre al 17 d’octubre) i el Vinaròs 
de tapa en tapa, en les mateixes dates. Tota la progra-
mació està disponible en castellà, valencià, anglés i 
francés i es podrà consultar a la web de l’Ajuntament, 
xarxes socials i Tourist Info.

Activitats mediambientals
Per als mesos de juliol, agost i setembre s’oferirà una 
nova edició de les Activitats Medi Ambient gràcies a la 
col·laboració d’Itinerantur, i Apnal – Ecologistes en Ac-
ció. Tallers de construcció de caixes niu, ruta pel paratge 
de Sòl de Riu o Astroturisme al Puig de la Misericòrdia 
són algunes de les activitats proposades. Per a partici-
par cal realitzar una inscripció prèvia a www.itinerantur.
com per a les activitats organitzades per aquesta enti-
tat, mentre que per a participar en les propostes d’Apnal 
– Ecologistes en Acció les inscripcions s’ha de fer a tra-
vés del correu vinaros@ecologistesneaccio.org.
Tota la programació la poden consultar de forma de-
tallada a la pàgina web de l’Ajuntament i també a les 
xarxes socials.

Vinaròs ofereix una agenda d’activitats plena 
d’experiències per disfrutar aquest estiu

X.Flores

El regidor d’Interès Turístic, Marc Albella, va presentar les activitats per aquest trimestre. Pots consultar el programa 
a la contraportada d’aquest setmanari
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La Diputació de Castelló continua amb els trac-
taments terrestres contra els mosquits a tota la 
província i aquesta setmana ha previst realitzar 
un total de 79 actuacions, incloent Vinaròs. Cal 
destacar que la Diputació s’encarrega de realitzar 
les fumigacions a les marjals, zones humides i en-
torn natural dels termes municipals, mentre que 
els ajuntaments es fan càrrec de les actuacions 
en els nuclis urbans. 
La regidora de Transició Ecològica, Carmen Mo-
rellà, ha destacat que és important coordinar els 

tractaments amb les feines de la Diputació per 
a garantir una major eficiència. En aquest sen-
tit, insistia que el Govern Provincial s’encarrega 
d’actuar en el medi natural, com ara en barrancs 
o zones on se sol acumular aigua estancada, a 
més de realitzar tasques de control en els embor-
nals i espais urbans. En aquest cas, Morellà ex-
plicava que és l’Ajuntament l’encarregat d’aplicar 
els tractaments, atenent les indicacions dels tèc-
nics de la Diputació.
Per la seua banda, el president de la Diputació de 

Castelló, José Martí, indicava que s’apliquen trac-
taments terrestres perquè són els que resulten 
més eficaços, perquè actuen tant en les larves 
com en els mosquits adults.  
Per últim, la regidora Morellà comentava que és 
important la col·laboració de la ciutadania, amb 
el manteniment correcte de les basses i piscines, 
a més de canviar de forma regular l’aigua dels 
animals, així com dels testos i de qualsevol altre 
recipient a l’exterior per evitar que els mosquits 
puguen pondre els ous.

La Diputació aplicarà al terme municipal de Vinaròs 
tractaments terrestres contra els mosquits

Aquesta actuació està emmarcada dintre del Pla Provincial Contra els Mosquits, on la Diputació 
realitza fumigacions a l’entorn rural, mentre que l’Ajuntament s’encarrega del nucli urbà

La Biblioteca Municipal ha rebut la visita de la subdirectora general del Ser-
vei del Llibre i Biblioteques de la Comunitat, Rosa Codoñer, i de la cap de 
Foment de la Lectura de la direcció general de Cultura i Patrimoni, Carmina 
Prats, acompanyades pel regidor de Cultura, Fernando Juan.
La visita ha servit per donar a conèixer les instal·lacions de la Biblioteca Mu-
nicipal i tots els serveis que s’ofereixen, on destaca sobretot el fons local 
històric i de lectura en Braille que es pot consultar. En acabar, es van traslla-
dar fins a la Biblioplatja per veure també les instal·lacions, a més de tota la 
programació que s’ha preparat per fomentar entre els més petits la lectura.

La subdirectora del Servei del Llibre 
i Biblioteques, Rosa Codoñer i la cap 

de Foment de la Lectura, Carmina 
Prats, visiten Biblioteca Municipal i 

Biblioplatja

La Diputació de Castelló ha atorgat a l’Ajuntament de Vinaròs la quanti-
tat de 8.888€ per a la posada en marxa del Pla d’Ocupació 2022. Aquesta 
ajuda ha permés contractar 1 persona desocupada a jornada completa 
durant un termini de tres mesos, de juliol a setembre, en l’ocupació de 
tractorista. 
La regidora d’Ocupació, Maria Cano, ha destacat que “es tracta d’una bona 
notícia per a Vinaròs perquè aquesta iniciativa permet que les persones 
participants milloren les seues possibilitats d’incorporació en el mercat 
laboral gràcies a l’experiència adquirida”.

L’Ajuntament contracta un veí 
aturat a través del Pla d’Ocupació 
2022 de la Diputació de Castelló
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diariet@vinaros.es
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L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana 
per a realitzar accions contra el canvi climàtic. En concret, al març 
d’aquest mateix any el Departament de Medi Ambient va presen-
tar la sol·licitud al Govern Autonòmic, amb la justificació de la 
compra de dos furgonetes elèctriques per a la Brigada Municipal 
i d’una altra híbrida per a la Policia Local. D’altra banda, també es 
va justificar l’adquisició i instal·lació d’un punt de recarregar per 
als vehicles elèctrics de la Brigada i tres equips de control ambien-
tals ubicats en diferents punts del municipi.
El total del cost justificat era de 127.723,90€  i l’import  de la sub-
venció, atorgada per la Generalitat, ha sigut del 50%, amb un total 
de 63.861,95€.
La regidora d’Obres i Serveis i Transició Ecològica, Carmen Morellà, 
ha destacat que “la línia de treball que duem a terme té el focus 
en la eficiència energètica, amb un treball transversal, perquè les 
empreses adjudicatàries incloguen vehicles eficients i també en la 
pròpia Brigada Municipal, a més d’actuar en altres aspectes com 
la instal·lació fanals solars o bombetes de tipus LED per reduir el 
consum elèctric”. Morellà afegia que totes aquestes intervencions, 
permeten millorar la qualitat de vida i ambiental del municipi.
Per la seua banda, l’alcalde, Guillem Alsina, ha reconegut que 
“aquesta subvenció és un clar exemple de la feina contínua que 
es fa per part de l’Ajuntament, i de l’equip de govern,  per aconse-
guir finançament de les administracions superiors que ens ajude 
a avançar cap a les polítiques ambientals i una economia circular”. 
En aquest sentit, assenyalava que durant aquests últims anys la 
quantitat de subvencions que es tramiten fan que Vinaròs es mo-
dernitze i assolisca els objectius de desenvolupament sostenible 
marcats per Europa.

Vinaròs rep 63.861,95 € per a 
l’adquisició de vehicles eficients

L’objectiu  és facilitar a l’Ajuntament la introducció 
progressiva de vehicles ECO a la flota municipal 

durant els anys 2020 i 2021

L’Ajuntament ha obert el procés de licitació per asfaltar un tram del camí 
de les Carretes, a través d’una subvenció de la Generalitat Valenciana din-
tre del programa AGMIA. En total es tracta d’un pressupost de sortida de 
139.937€ finançat al 100% per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupa-
ment Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
Les feines consistiran en la millora de l’asfalt en el tram més malmès pel 
pas del temps i les pluges, en concret des del pas superior a l’autopista 
fins a l’encreuament amb el camí de Peníscola, en total 2,7 quilòmetres de 
llargària, amb una amplada de 6,5 metres. Es farà la reparació del traçat 
de la carretera amb l’anivellament i compactació del vial, amb la posterior 
aplicació d’una capa d’asfalt, a més d’incloure la neteja de les restes vege-

tals del marge del camí.

La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha destacat que és impor-
tant sol·licitar subvencions a les administracions superiors per poder millo-
rar l’estat dels vials del municipi. En aquest sentit, comentava que “Vinaròs 
compta amb una extensa xarxa de carreteres i camins en el terme munici-
pal, on l’Ajuntament cada any realitza un important esforç per actuar i mi-
llorar els vials que més ho necessiten, a més de sol·licitar les corresponents 
ajudes a les administracions superiors”. 
Amb la licitació publicada les empreses podran presentar les seves ofertes, 
un cop adjudicades es preveu que les obres s’executen en 10 dies.

L’Ajuntament ha tret a licitació l’asfaltat del camí de les Carretes
El preu de sortida és de 139.937€ amb l’objectiu de millorar al paviment del vial 

per oferir una major seguretat viària
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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

El Campus d’Estiu l’Illa ha tornat a ser un èxit de 
participació amb més de 1.300 xiquets i xique-
tes que s’han inscrit per a les tres quinzenes que 
s’oferirà aquesta iniciativa. Els petits gaudeixen 
d’una gran varietat d’activitats com robòtica, di-
buix, jocs aquàtics o fins i tot sortides a diferents 
punts de la localitat, per tal que passen un estiu 
divertit i ple d’oci.
La regidora d’Educació i Infància, Begoña López, 
acompanyada per la regidora de Política Social, 
Amàlia Cabos, va fer ahir una visita al Campus 
d’Estiu l’Illa. Segons comentava la Cabos “es trac-

ta d’un servei molt important per als veïns, on 
cada any són centenars els pares que continuen 
inscrivint els fills perquè xalen d’unes vacances 
escolars actives, mentre continuen conciliant la 
vida laboral amb la familiar”.
Per la seua banda, López ha recordat que 
s’ofereixen tres modalitats del Campus d’Estiu 
Illa, Arts i Infantil als col·legis de la Manuel Fo-
guet i Jaume I, i Campus Esport a la Misericòr-
dia. Segons destacava “enguany hem canviat 
els centres habituals amb motiu de les obres 
de millora que es faran a l’Assumpció i Sant 

Sebastià a través del Pla Edificant de la Gene-
ralitat Valenciana, unes feines que suposaran 
una important millora per als dos centres edu-
catius”. 
Per acabar, tant López com Cabos, coincidien en 
què cada any són centenars les famílies que de-
manen aquest servei perquè els xiquets i xique-
tes puguen gaudir d’unes vacances més diver-
tides, mentre els pares continuen amb la seua 
rutina diària. Una prestació que insistien des de 
l’Ajuntament sempre es farà tot el possible per 
oferir-la. 

Més de 1.300 infants participaran en el Campus d’Estiu l’Illa
Les activitats es realitzen als col·legis Manuel Foguet, Misericòrdia i Jaume I amb oci per als petits, 

mentre s’ajuda als pares i mares a conciliar la vida laboral amb la familiar
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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

Norma Editorial, cuyo director 
general es quien se considera 
vinarocense de adopción Ós-
car Valiente, ha sido galardo-
nada con el Premio Nacional 
a la Mejor Labor Editorial Cul-
tural 2022, la primera editorial 
de cómic en recibir este reco-
nocimiento, por la “influencia 
cultural y social notable y pro-
longada en el tiempo que ha 
impactado de manera positiva 
en toda la cadena de valor del 
libro”.
El jurado ha premiado a Nor-
ma Editorial “por incentivar la 
creación, en español y en ca-
talán, dentro del segmento del 
cómic y de la novela gráfica”, ha 
reseñado en una nota, como 
publica ELMUNDO.ES. La edito-
rial cuenta con una importante 
trayectoria y presencia interna-
cional, en especial en Latinoa-
mérica, y destaca por su labor 
en la promoción de la lectura 
entre el público más joven.
Norma Editorial fue fundada 

Norma Editorial, dirigida por Óscar 
Valiente, Premio Nacional a la Mejor 

Labor Editorial Cultural
E.Fonollosa

Adif Alta Velocidad (Adif AV) avanza en la implantación del ancho 
estándar en el Corredor Mediterráneo con el inicio de los trabajos 
de acopio, distribución, sustitución y recogida de traviesas, que 
permitirán el cambio de ancho en el tramo de 73 kilómetros entre 
las estaciones de Castelló y Vinaròs. Estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno con el fin de evitar las afectaciones al tráfico de 
trenes.
Las obras para la implantación del ancho estándar en el tramo Cas-
telló-Vinaròs, con una inversión de 39,2 millones de euros, seguirán 
reforzando al Corredor Mediterráneo, como eje estratégico para el 
fomento del transporte por ferrocarril, y el desarrollo socioeconó-
mico del arco mediterráneo y su área de influencia, facilitando las 
conexiones desde o hacia en resto de Europa.
El objetivo de esta actuación, con un plazo de ejecución de 18 me-
ses, es implantar el ancho estándar mediante el cambio de ancho 
de vía en este tramo, pasando del actual de 1.668 mm a 1.435 mm. 
Las obras comprenden operaciones en plataforma, superestructura 
y electrificación y, con ellas, se mejorará la capacidad y fiabilidad de 
los tráficos de viajeros y mercancías.
Las nuevas traviesas -un total de 37.426 polivalentes de hormigón 
y 3.195 traviesas monobloque de ancho mixto- se instalarán en las 
vías generales y de apartado comprendidas entre el punto kilomé-
trico (p.k.) 73/000, a la salida norte del túnel de la estación de Cas-
telló, y el p.k. 146/000, situado en la estación de Vinaròs.
Como actuación previa a la implantación del cambio de ancho en 
el tramo Castelló-Vandellòs, se va a adecuar el armamento de vía a 
elementos polivalentes (traviesas y desvíos) con el fin de facilitar el 
cambio de ancho, así como la implantación de elementos de segu-
ridad en todas las estaciones.
Además de la actuación en las dos vías generales, se instalarán vías 
con una longitud útil de 750 m en las estaciones de Les Palmes, 
Torreblanca, Santa Magdalena de Pulpis, y Benicarló-Peñíscola y 
Vinaròs.
También se llevarán a cabo actuaciones en estructuras, entre las 
que figuran la protección de las pilas de un paso superior, la re-

posición de las pantallas acústicas en la estación de Benicàssim y la ampliación 
de un paso inferior de carretera y para peatones en la estación de Torreblanca. 
En Vinaròs, se demolerá el muelle existente en la vía 3 y se construirán un nuevo 
andén entre las vías 3 y 5 de 210 m de longitud y un nuevo paso inferior que pro-
longará el actual y dotado de ascensores. Además, se adaptarán las instalaciones 
de electrificación para hacerlas compatibles a una futura alimentación de 25 kV, 
manteniendo la tensión actual en catenaria a 3kV.
Asimismo, se ampliarán andenes y se construirán nuevas rampas en las estaciones 
de Les Palmes, Benicàssim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalá de Xivert, Santa 
Magdalena de Pulpis, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs y se acometerá la prolonga-
ción del andén en Oropesa del Mar.
La segunda fase del proceso consistirá en el cambio tanto de ancho de vía en las 
vías generales y de apartado, como de aparatos, con sustitución de cruzamientos 
fijos por cruzamientos móviles en vía general.
Las actuaciones, que podrán ser cofinanciadas por el Mecanismo “Conectar Euro-
pa” (CEF), contribuyen a la consecución de los ODS, en concreto del 9 que promue-
ve la construcción de infraestructuras fiables y sostenibles para apoyar el desarro-
llo económico y el bienestar humano.

Comienzan las obras para implantar el ancho estándar ferroviario 
en el tramo Castelló-Vinaròs del Corredor Mediterráneo

en Barcelona, en 1977, por Rafael Martí-
nez. Es una de las editoriales españolas 
que más han contribuido a la proyec-
ción de la cultura del cómic, siendo un 
referente en la publicación de manga, y 
la ilustración en las últimas décadas en 
España y Latinoamérica, siendo un refe-
rente para varias generaciones de auto-
res y lectores.
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L’objectiu és unir les empreses d’un mateix 
polígon en una entitat per tenir més força a 
l’hora de demanar ajudes i subvencions a les 

administracions per a la modernització i la millora 
de la competitivitat

El president de l’Associació de persones amb discapacitat Co-
cemfe Maestrat, Ramón Meseguer, i el gerent del negoci de 
serveis urbans d’Acciona, Alex Ferrer, han signat un conveni 
de col·laboració per a afavorir la incorporació de les persones 
amb discapacitat al món laboral i promoure la Responsabilitat 
Social Empresarial a la ciutat de Vinaròs.
ACCIONA és un grup global de desenvolupament i gestió de 
solucions sostenibles d’infraestructures. A Vinaròs, ACCIONA té 
signats contractes amb l’Ajuntament per a gestionar el servei 
de neteja viària i de recollida de residus.
Aquest conveni de col·laboració es signa en el marc dels pro-
grames d’ocupació que porta a terme l’àrea d’inserció socio-
laboral de Cocemfe Maestrat, i ha sigut possible gràcies a la 
col·laboració de la Regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament 
de Vinaròs.

Cocemfe Maestrat signa 
un conveni amb Acciona 

per al foment de la 
contractació de persones 

amb discapacitat a Vinaròs
El concejal del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Vi-
naròs, Luis Adell, ha informa-
do hoy sobre una subvención 
perdida por el gobierno de 
Guillem Alsina por tramitar 
mal el expediente y no ajus-
tarse a las bases de la convo-
catoria.
Los populares han dado a 
conocer que “en concreto se 
trata de una subvención de la 
Generalitat Valenciana desti-
nada a obras para abasteci-
miento de agua o defensa 
contra las inundaciones que 
se ha perdido por no ajus-
tarse la petición del Ayunta-
miento de Vinaròs a los re-
quisitos de la convocatoria”.
Adell recordaba que “tene-
mos un equipo de gobierno 
muy dispuesto a anunciar 
cualquier pequeña acción 

El gobierno de Alsina pierde una 
subvención contra las inundaciones 

por tramitar mal el expediente
Adell: “Cada vez que se pierde una subvención los 

vinarocenses pierden oportunidades y recursos”

pero que oculta a los vinarocenses la información que 
no les interesa y que supone perder decenas de miles 
de euros por no hacer su trabajo de forma eficaz”.
El concejal popular finalizaba exigiendo al gobierno 
“menos publicidad y más trabajo para hacer de Vi-
naròs la ciudad con los servicios e infraestructuras 
que merecen los vinarocenses”.

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ERB !LI
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades
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El passat 6 de juliol l’acadèmia de ball “Locura” 
va oferir una actuació al teatre Videopolis de 
Disneyland París, en un total de 67 ballarins i 
ballarines damunt l’escenari, que va ser molt 
aplaudida pel públic assistent. El mateix dia, per 
la tarde, 112 artistes, entre alumnes i familiars,van 
participar a la desfilada que es fa per tot el parc en 
una coreografia dinàmica que va agradar molt, tant 
als grans com als més menuts que estaven  esperant 
vore a Mickey, Minnie i tots els personatges Disney. 
Una vegada més “Locura” porta el nóm de Vinaròs 
allà on va. Gràcies a tots els participants. Fins aviat, 
Disneyland París.



16 de juliol de 2022

9

ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs



16 de juliol de 2022

10

SOCIETAT

Apnal organiza talleres de cajas nido y hoteles para insectos 
con gran aceptación del público

El pasado día 9 de julio, en horario de 19,00 a 
21,00 h., el Ayuntamiento de Vinaròs organizó, 
por cuarto año consecutivo y con la colaboración 
y monitoraje de APNAL-Ecologistas en Acción, un 
taller público de construcción de cajas nido y ho-
teles de insectos en la ciudad de Vinaròs (zona 
paseo Colón, junto a la oficina de Información y 
Turismo). 
Con la ayuda de todas/os las/os participantes 
construyeron 25 cajas nido para aves insectívo-
ras [carboneros comunes (Parus major) y gorrio-
nes (Passer domesticus), fundamentalmente] y 
más de 15 hoteles para insectos polinizadores 

(abejas, abejorros, mariquitas, mariposas, criso-
pas, etc.) 

Damos las gracias a todos los asistentes/parti-
cipantes en los talleres, que fueron más de 100 
personas residentes en múltiples municipios de 
las provincias de Castellón, Valencia, Teruel, Za-
ragoza, Catalunya, Navarra, etc.; con su esfuerzo, 
ganas y voluntad ayudarán a numerosas especies 
que cumplen un papel fundamental en el control 
biológico de las poblaciones de insectos varios 
y fomentarán el aumento de las poblaciones de 
insectos polinizadores, básicos para la creación 

de semillas, frutos y el mantenimiento del equi-
librio natural. 

Las cajas nido y los hoteles de insectos construi-
dos por la ciudadanía serán instalados, por los 
participantes, en múltiples lugares como edifi-
cios y chalets, jardines particulares, campos de 
cultivo, fincas privadas, etc.) 
Agradecemos la colaboración y apoyo económi-
co del Ayuntamiento de Vinaròs (Concejalía de 
Transición Ecológica) en el desarrollo de estos 
talleres. 
¡Mil gracias y hasta el año que viene!

Sant Cristòfol
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Las amigas de Ariadna Griñó Segura, le prepararon una gran despedida, recorrIendo las calles de Vinaròs acompañadas todas ellas con una  charanga para 
anunciar que la enfermera se casará con el butanero el próximo 16 de septiembre de 2022
Juanvi Gellida

¡Ariadna Griñó se casa!

Sant Cristòfol
El carrer de San Cristóbal i carrers adjacents 
de Vinaròs van celebrar el passat 10 de juliol  
la festa de Sant Cristòfol. E.F.

11
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Camino de Santiago

José Albiol, José Luis Callau, Antonio Ruiz y Rafael Selma a su llegada a Santiago de Compostela. 
El pasado 1 de Julio comenzaron el Camino desde Oviedo por la costa. Visitaron Aviles,   Cudillero, Luarca, 
Ribadeo, Mondoñedo, Vilalba y Sobrado, entre otros.
Prolongaran su andadura hasta Muxía y Finisterre

Poesía a la Virgen 
del Carmen

Hoy es día de fiesta
y queremos festejar

es de los marineros patrona
que con mucha alegría nos da.

Eres tú Virgen del Carmen
de tanto fieles y creyentes
que te llevan en el corazón

esta humilde gente.

Te ofrecen una misa
a la orilla del mar y pasearte en barca

para poderte festejar.

Cuando regresan a tierra
gritan tus costaleros

viva la Virgen del Carmen
patrona de los marineros.

Cansados sobre sus hombres
te llevan en procesión

gritando viva la reina de los mares
el pueblo de Vinaròs.

Manuel Gómez Esteban

La Peña Taurina Pan y Toros ha acusado al Ayuntamiento de Vinaròs de “des-
preciar” a la entidad al haber excluido del programa de fiestas, tanto en la 
edición impresa como en la digital, los actos taurinos que organizaba la 
entidad. 
“No es la primera vez que el ayuntamiento de Vinaròs actúa con malas artes 
en el tema taurino, con continuos desprecios, pasotismo y falta de profe-
sionalidad e interés que  están a la orden del día cuando de toros se trata”, 
señalan desde esta peña, que recuerdan que cuentan en la actualidad con 
casi 600 socios. 
La entidad lamenta que los cuatro espectáculos que organizaron con moti-
vo de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2022, “no aparecieron en el libro 
de fiestas de la localidad editado por el ayuntamiento”, a pesar de que “con 
anterioridad a la edición del librito, se facilitó toda la información junto 
con los carteles a la concejala de fiesta Paula Cerdá, de Compromís, quien 
aseguró que dicha programación estaría incluida en el librito, tanto escri-
to como con unos folletos sueltos con los carteles”. La sorpresa fue, según 

fuentes de esta Peña, “cuando al acceder al libro digital en la web del con-
sistorio, no aparecían ninguno de los 4 espectáculos taurinos, sin embargo, 
sí apareció la animación infantil organizada por la Peña Taurina y patroci-
nada por su dama infantil”.
Es por ello que consideran que “es una maniobra de corte político, orques-
tada por el ayuntamiento para dejar en segundo plano la programación 
taurina y seguir en su escalada de imponer su ideología y gustos persona-
les frente al interés general”, subrayando también que “las corridas de toros 
y los espectáculos taurinos, son con diferencia los actos más multitudina-
rios de las fiestas”.
“Desde la junta de la entidad lamentamos esta manera de proceder, que 
perjudica enormemente a la entidad, ya que la publicidad de los actos en 
el libro de fiestas es fundamental, más si cabe, cuando la inversión para 
llevarlos a cabo es muy grande y no han recibido apoyo económico alguno 
por parte del ayuntamiento. Eso sí, la entidad ha pagado religiosamente 
el canon y la fianza estipulada por el uso de la plaza de toros”, concluyen.

La Peña Pan y Toros acusa al Ayuntamiento de despreciar 
a la entidad por no incluir sus actos en el programa de fiestas
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El repaso del verano: el Aquarius no es una buena opción

Carla Escuder
Farmacéutica 

y Dietista-Nutricionista 
(@nutriestudio_dietistas)

La semana pasada, iniciamos el repaso del verano con las intoxicaciones alimentarias, especialmente la 
salmonelosis. Sus síntomas más comunes son las diarreas y, como consecuencia, la deshidratación. 
En los viajes a países “exoticos” para nosotros pueden provocarnos también este tipo de problemas, ya 
sea por comer alimentos a los que estamos poco acostumbrados o porque directamente el agua no es 
muy potable. 

Toda la vida llevamos oyendo eso de que lo mejor para la deshidratación por diarrea es beber Aquarius. 
Me imagino hace muchos años aquella reunión de marketing donde se decidió posicionar esta bebida 
en este campo. En este y en el deporte, porque van de la mano ya que también se produce una deshidra-
tación. El iluminado que le dijo a su jefe: “oye, ¿cómo lo ves?”... Un genio. 
La bebida Aquarius no es, ni de lejos, la mejor opción en ninguno de los casos. Es más, podría ser la peor 
elección. 

Un día estaba jugando al padel con unas amigas. Hacía bastante calor. Mi amiga Ana estaba sudando 
a mares, además venía de haber hecho más deporte, por lo que se cogió un Aquarius para beber en el 
partido. Al poco rato se tuvo que ir corriendo al lavabo. Yo le dije que la culpa era del Aquarius. Por su-
puesto ella me dijo que no, porque que voy a saber yo, pobre de mi, farmacéutica y nutricionista, sobre 
productos para rehidratarse. Como siempre, las creencias o la infoxicación hicieron su trabajo, reba-
tiendo a una persona que sí que se ha formado sobre eso. En cualquier caso, la culpa fue del Aquarius.  
¿Por qué? Os preguntareis… Procedo a contaros. En casos de deshidratación, sobretodo si se mantiene 
durante unos días, se debería beber las llamadas soluciones de rehidratación oral (SRO) que deben tener 
una cantidad determinada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) de electrolitos y de glucosa. 

Esto también nos vale en situaciones deportivas, aunque se puede hilar más fino. En cuanto a los elec-
trolitos, la cantidad es de entre 60 y 90 moles/l de sodio y 20 moles/l de potasio. EL Aquarius tiene la 
glucosa recomendada pero no llega a los requerimientos de electrolitos, pero ni a la cuarta parte de lo 
que debería llevar. Esta descompensación de la cantidad de glucosa correcta con la cantidad mínima 
de electrolitos provoca más diarreas. Esto es lo que le pasó a mi amiga Ana, que ya deshidratada tomó 
Aquarius y esto descompensó el equilibrio osmótico de la sangre, provocando una salida al lavabo que 
ni el correcaminos. 

El Aquarius es un refresco más, rico en azúcares, como los otros que encontramos en el mercado. Puedes 
elegir tomarlo de manera esporádica para refrescarte y tomar algo pero bajo ningún concepto es ade-
cuado para rehidratarse. 

Imatges del concert d’estiu  dissabte 9 de juliol a la tarda 
a les Cases d’Alcanar, amb el Cor Iúbilo d’Alcanar, dirigit 
per Andreu Gil i el Cor Sant Marc de Xert, dirigit per Carles 
Vives, director també de la Coral Juvenil Sant Sebastià de 
Vinaròs.

13
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16 juliol, Verge del Carme

22 juliol, Santa 
Magdalena

Julián Zaragozà

Festa gran de la gent de la mar a Vinaròs, on 
destaca la seua missa que té lloc a la llotja del 
peix; així mateix també és costum la processó 
marinera per part de les diferents embarcacions, 
en el dia de “la estrella  de  los  mares”. A la 
nostra ciutat té dedicat un carrer, a més de 
les vivendes dels mariners que també porta el 
seu nom junt al carrer Iecla.

 
De la Mare de Déu del Carme a l’Assumpció, 

les millors gallines de tot el ponedor 
Al mes de juliol, sembra el fesol 
o per la Mare de Déu Carmeta,  

a sembrar la mongeta
El juliol fresc, el Carme seré i sant Jaume cremant 

Mare de Déu del Carme, deu-me un bon marit,  
sia pobre, sia ric, mentre vingue de seguit. 

Al nostre municipi tenim 
una parròquia sota la 
seua advocació des de 
l’any 1966, a més del 
carrer que porta el seu 
nom, i d’altres del voltant, 
els majorals i veïns 
continuen celebrant la 
festa en honor a la santa.
 
 

Gran èxit  a la plaça de l’Església d’Ulldecona de l’actuació divendres 8 de juliol, de tarda, 
de la Big Band Band d’Alcanar, formada per músics de diverses poblacions de les Terres del 
Sénia (Alcanar, Benicarló, Vinaròs, Xert…).

La Big Band Band d’Alcanar, a Ulldecona

Exposició de vehicles clàssics

A Santa Magdalena l’avellana plena
La bona filanera per Sant Bartomeu pren la vetlla,  

però la més bona per Santa Magdalena
Per Santa Magdalena la cabellera estesa 

Per Santa Magdalena, l’avellana plena, la figa, madura,  
el raïm pintat, i el blat ensacat
Si per Santa Magdalena plou, 
es podreix la castanya i la nou

Plena o no plena cull l’avellana per Santa Magdalena

El Carme, a l’Arxiprestal

Santa Magdalena, a la 
seua parròquia

Exposició de vehicles clàssics al passeig marítim, el passat cap de setmana. E.F.

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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‘Malvivir’, una ovacionada picaresca
Festival Vinaròs Arts Escèniques

El Vinaròs Arena de la plaça de bous, dins del Festival Vinaròs Arts Escèniques, va ser escenari de l’obra teatral “Malvivir”, de la companyia Ay Teatro i interpretada 
per Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda i Bruno Tambascio. 
Malvivir  explica  en primera persona la vida secreta de la pícara Elena de Paz, dona lliure, rebel, lladre, enginyosa, mentidera i fugitiva que desafia totes les con-
vencions de la seua època i paga el preu de la seua llibertat. Un viatge tragicòmic a la cara fosca del Segle d’Or, una reflexió sobre la llibertat i la supervivència i 
un rescat de la literatura picaresca femenina del Barroc.
Malvivir és també la historia de l’amor estripat i salvatge entre Elena i Montúfar, dos personatges miserables en una Espanya d’esplendor i fam, de somni i en-
gany, de fe i bruixeria, d’il·lusió i mort.
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‘El Brujo’ dóna el tret d’inici del Festival Vinaròs Arts Escèniques
Concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba

La cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet i el músic  Borja Penalba van oferir diumenge 10 de juliol un magnífic 
concert al Vinaròs Arena dins del Festival Vinaròs Arts Escèniques. 
Amb més de 50 anys als escenaris, Maria del Mar Bonet presentava a la Nostra ciutat un álbum testimoni fruit de la 
col·laboració amb el músic valencià. Un disc (“Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba”) que és el resultant dels concerts 
que han oferit tots dos junts aquests últims anys i que van gravar en directe en els recitals del teatre Micalet de València 
el passat mes de setembre. Populars cançons de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba i la indispensable aportació del 
versátil percussionista Antonio Sánchez, que van brindar al públic assistent una proposta compenetrada, esplèndida 
i singular.   
Maria del Mar Bonet i Borja Penalba col·laboren junts des de l’any 2014. El músic i compositor valencià s’ha convertit així 
en el guitarrista i corista habitual de la cantant i l’acompanya en molts dels seus concerts.

Festival Vinaròs Arts Escèniques
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FITXA TÈCNICA
Ballarines: Laia Sorribes, 
Melisa Usina, Paula Quiles, 
Sara Canet i Cristina Maestre
Idea i direcció: Joan Santacreu
Direcció coreogràfica: Cristina 
Fernández
Ajudant de direcció i dramatúrgia: 
Paula Llorens
Composició musical: Damián 
Sánchez
Vestuari:	Pascual Peris
Disseny d’il·luminació: Ximo Olcina

SINOPSI
Una història commovedora que explora els 
límits de l’equilibri amb el moviment.
Quatre dones i un espai buit. Buit, però mi-
nat d’obstacles i fronteres invisibles, d’odis 
irracionals	 i	 prejudicis.	 Van	 deixar	 la	 seua	
terra d’origen i, ara, el país d’arribada les re-
butja. Elles el transiten buscant el seu lloc. 
Un lloc on poder viure, on romandre, on 
arrelar, on poder ser. Un lloc al qual poder 
denominar «llar». Només demanen això. I 
lluitaran per aconseguir-ho.
Aquest espectacle és la seua lluita. La lluita 
de dones fortes, valentes i, sobretot, resi-
lients.
La utilització de les xanques com a element 
clau per a contar una història s’ha conver-
tit en un element que caracteritza i defineix 
la companyia Maduixa, i obri un univers de 
possibilitats per a articular un diàleg entre la 
dansa, el gest i l’equilibri.

Diumenge, 
17 de juliol
Companyia: 
MADUIXA, DANSA 
TEATRE I POESIA 
VISUAL

MIGRARE
21

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

PREUS DELS ESPECTACLES

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

ABONAMENT	6	SESSIONS ........... 68	€

VENDA D’ENTRADES PER 
INTERNET

artsfestival.vinaros.es
vinaros.es

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

A partir del 20 de juny
Venda	d’entrades

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

Direcció artística 
Amparo Chaler

Coordinació tècnica 
Albert Subirats

Coordinació premsa 
Pau Marmaña

Coordinació de sala 
Ramón Meseguer

Coordinació voluntariat 
Regina Prades

Voluntariat 
Alumnes de l’aula municipal 

de teatre de Vinaròs

Estructura escènica 
Carpes Maestrat

Producció en camerinos 
Giulietta

Disseny del cartell 
Diego Latorre 

Cura dels textos 
Aviva Vinaròs 

Coordinació	d’imatge	gràfica 
4 Colors Arts Gràfiques 

Fotògraf 
José Luís Aparicio

Audiovisual 
Mediarec 

Pàgina web 
Pruñonosa Studio

FESTIVAL	PATROCINAT	PER	L’INSTITUT	VALENCIÀ	DE	CULTURA

CRÈDITS

24 25
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Emili Fonollosa
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CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

Salvador Quinzá Macip
El pasado sábado día 9 del presente mes, en el Auditorio Municipal “Wenceslao 
Ayguals de Izco” de nuestra ciudad, a las 20,30 horas teníamos el placer de 
escuchar de nuevo a esta afamada y conocida coral en nuestra ciudad, cual es 
la “Coral García Julbe”.
Realmente teníamos ganas de escucharla de nuevo, ya que como concierto, 
no nos habían ofrecido ninguno después de la venida de la “Covid-19”, por lo 
tanto hace ya dos años.
Presentaba el concierto Alberto Albalat, el cual agradecía la presencia del 
concejal de cultura de nuestro ayuntamiento Fernando Juan Boix, acompañado 
por varios concejales del consistorio. También de una representación de damas 
de nuestras fiestas de san Juan y san Pedro del presente año, a los socios y al 
público en general. Comentó como había afectado la pandemia a esta coral, 
en la que no pudieron actuar varios componentes, y nos presentaba a los 
nuevos componentes: Arístides Sánchez (tenor), Sandra Crudwell (soprano) y 
Manuel Flores (bajo).
El concierto constó de 13 diferentes piezas y estilos. Las dos últimas 
acompañadas a la guitarra presentándonos el director Enric Melià i Fortuna, a 
los guitarristas; Manuel Flores, Arístides Sánchez y Manolo Adell. 
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:

                 1-  Edelweis                                          
                 2 -   Tema d’amor
                 3 -    La nit
                 4 -    El cant de l’alosa                                                                                      
                 5 -    Al bosc 
                 6 -    Hymne à la nuit 
                 7 -    Idil·li 
                 8 -    Negra sombra
                 9 -    Lord I want      
               10 -   Soon I will be done
               11 -   Goodnight, sweetheart
               12 -   La vita è bella
               13 -   El cóndor pasa
                                  Director: Enric Melià i Fortuna
El concierto fue de menos a más, siendo las piezas más aplaudidas las dos 
finales. Nos regaló el director con la repetición de un “bis”, repitiendo la última 
pieza “El cóndor pasa”.
Mis felicitaciones a la coral y a su director, y a partir de este concierto, esperemos 
poder asistir a la serie que tienen programada en estos próximos meses.

La “Coral García Julbe” nos ofreció el Concert d’Estiu

Manuel, Arístides y Manolo Corporación municipal y damasPresentó Alberto Albalat

Inauguración del atelier de pintura Raquel MendozaArt el 
pasado sábado 9 de julio, en la Av. Francisco José Balada, 231 
de Vinaròs (antiguo Bar Tic-Tac), junto con exposición de obras.

Atelier de pintura Raquel MendozaArt
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CULTURA

Exposició de Francisco Ruiz Safián

Exposició a l’Auditori de Vinaròs de Francisco Ruiz Safián, nascut a Santaella però vinaros-
senc des de fa molts anys. És la seua primera exposició. E.F.

El passat mes de juny a la Tertúlia Literària Àgora vam llegir 
i comentar  “Invisible” 

Autor : Eloy Moreno Olaria, nascut a Castelló el 12 de gener 
de 1976. Conegut com l’escriptor que va autoeditar i distri-
buir la seva primera novel·la “El bolígrafp de gel verde”.
    Invisible, la seva tercera novel·la ha estat guanyadora del 
Premi Yoleo 2018, Premi Hache 2019, premi novel·la Juvenil 
El Corte Inglés 2020 i premi Cento Itàlia 2021 i també fina-
lista dels premis Menjallibres 2018.
«Qui no ha volgut ser alguna vegada invisible i qui no ha 
volgut deixar de ser-ho»
    El personatge principal és un jove al que no li posa nom. 
La història d’un xiquet que desperta al llit d’un hospital. Un 
inici d’angoixa, temors i pors on l’autor ens va narrant les 
situacions i successos que han dut al seu personatge fins a 
aquell hospital.
    Una història actual, que no ens deixa indiferents. Una 
història que ens deixa empremta i ens convida a pensar en 
els seus personatges i en quines són les conseqüències de 
les seues accions.
Com una petita acció s’acaba convertit en un cabdell tant 
gran que és difícil desfer.
 L’autor en la presentació dels seus llibres mai dona massa  
pistes sobre l’argument. T’invitem a tu a la seva lectura i a 
descubrir l’essència del text .
De moment unes quantes cites :
«Es lo que tiene la mente, que puede causar un dolor infini-
to basándose en la nada».
«Dice mi padre que en esta vida hay dos razones por las que 
se te puede salir el corazón del sitio, la primera es por amor, 
la segunda por miedo».
«Y eso es lo que tenía que averiguar, cuál era la razón por la 
que los que me querían pegar a veces me veían y los otros, 
los que me podían defender, casi nunca lo hacían».
«Cómo duele hacerse preguntas cuando las respuestas lle-
gan tarde».
«Necesito saber que si vuelvo a desaparecer al menos al-
guien sabrá donde estoy».

Verónica Ferràs Mestre

Ressenya literària 
Tertúlia Literària Àgora

“INVISIBLE”
Eloy Moreno

diariet.vinaros.es

Visita la nova web del 

DIARIET
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs

PEIXOS   
Alatxa (Alacha)                                   63 kg
Seitó (Boquerón)                        7.397
Tonyina (Atún rojo)                    3.273
Escrita (Ratjada, Raya)                972
Totina (Manta)                                 3
Besuc (Besugo)                           243
Boga/Xucla (Bogue/Picarel)     2.288
Rallat (Bonito)                                 1
Cavalla (Verdel)                          391
Vetes (Cintas)                               63
Congre (Congrio)                          60
Gall (Pez de San Pedro)              92
Orá (Dorada)                              416
Mussola (Cazón, Escualo)            8
Móllera (Fanéca, Capellán)        367   
Gallineta (Cabracho)                   345
Sorell (Chicharro, Jurel)            3.378
Esparrall (Raspallón)                4.717        
Palá (Lenguado)                           70
Sarg (Sargo)                                 35
Lliri (Anjova, Lirio)                       439
Llobarro (Lubina)                         146
Penegal (Bocanegra)                    11

Mabre (Herrera)                          340
Aranya (Salvariego, Araña)         274
Pagell (Breca, Pagel)              13.656
Peluda (Solleta)                          293
Lluç (Pescadilla, Merluza)        3.829
Rap (Rape)                             1.295
Aspet (Espetón)                         118
Rom empetxinat (Rodaballo)        3             
Juriola (Lucerna, Rubio)            125
Moll (Salmonete)                     5.541
Morralla (Serranos, etc.)         1.023
Sardineta (Sardina)                 1.772
Murena (Morena)                          29
Mero (Cherna)                              20
Letja (Pez limón, Serviola)            80
Bacoreta (Sarda)                          22
Sorella (Jurel real)                        20
Llissa (Mújol, Lisa)                    1.529
Pagre (Pargo)                                61
Bisso (Estornino)                         722
Gatet (Pintarroja)                           22
Roncador (Roncón)                       33             
Rata (Miracielo)                             66
Palometa (Palometón)                   53

Tigre (Lenguado portugués)           48
Corva (Corvallo)                             50
Misèria (Bruixa, Gallo)                    68
Peix de rei (Pejerrey)                       5
Mamona (Brótola de roca)              41
Saboga (Alosa)                               19                                                                    
Dèntol (Dentón)                            29
Chopa (Cántara)                           64
Palomida (Palometa blanca)          2
Reig (Corvina)                                6
Morruda (Sargo picudo)                 1
Vidrià (Mojarra)                            19
Salpa (Salema)                            33
Tord (Lábrido, Tordo)                    3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Rom (Rèmol, Rombo)                  22
Palaí (Acedía)                            107
Xavo (Ochavo)                            61
                                             ______
Total……………………         56.271    
                               
CRUSTACIS  
Cranc blau (Cangrejo azul)             1
Cranc de bou (C. de paleta)        400

Escarmarlà (Garagan, Cigala)        4
Llagostí (Langostino)              2.192
Galera (Estomatoideo)              498
Llagosta (Langosta)                  316
Gamba (Camarón, Quisquilla)   36
Llomàntol (Bogavante)              25
                                       ______
Total      ........................  3.472
 MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)             144
Sepió punxa (Choquito)             93
Canana (Pota, Volador)         3.567
Sèpia (Choco, Jibia)              1.724
Polp roquer (Pulpo roquero)    668
P. blanc (P. blanco)                  525
P. mesquer (P. almizclado)         1
Polpa (P. patudo)                      54
Caragol punxent (Cañailla)       96
Llonguet (Holoturia)                    3
                                          _______
Total     ........................    6.876 

TOTAL EXTRACCIÓ…                       66.619

Andrés Albiol

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

Aguas veraniegas con escasa productividad

Recientemente, empresas noruegas realizaron un sofisticado estudio-encuesta a personas de entre 20 y 65 
años en los países europeos. Los resultados publicados fueron que  8,5 de cada 10 españoles consumimos 
productos de mar al menos una vez por semana. Así, se deprende que nuestro país es el cuarto consumidor 
de pescado en Europa, por detrás de Noruega, Islandia y Portugal.

Consumos de pescados en España

Balenó europeu

A pesar de la buena mar reinante, la producción semanal ha sido poca. Primero porque los arrastreros están 
de veda. Y segundo al huir los cerqueros de nuestra costa, ya que no detectaban peix blau. En cambio, la 
flota artesanal en su variedad de pesqueras ha seguido operando y llevando a diario especies propias de 
esta estación calurosa, en especial de langostinos.
La pesca de arrastre, los siete bous guardan los dos meses de parada biológica.
El cerco, las dos traíñas de nuestra base se encuentran faenando por el litoral de Burriana tras el peix blau.
Los artes menores son los encargados este verano de proporcionar el pescado y marisco, de manera que 
ocho barquitas trasmalleras calan las redes en busca del langostino, galera y caracol. Una lo hace a la sepia, 
palaí y mabre. Una al pagel, lisa y lirio. Una al lenguado, rombo y raya. Y otra langosta, bogavante, cabracho, 
rape, brótola y corva.
El palangrillo costero, una embarcación pilló con este arte de anzuelos lubina, dorada, pargo y sargo. Y dos 
(1 de Peñiscola) se dedicaron a la bacoreta, para atrapar piezas de 8 kg.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, dos barcas que faenan con estos recipientes de arcilla y plástico 
subastaron ejemplares de 3 kg.

Embarcació de la xarxa,  de les poques modalitats de pesca actives en el nostre port

O balena de bec de Gervais, en castellà 
ballenato de hocico de G. o cifio europeo. 
Cetaci d’alta mar, preferix les grans 
profunditats de l’oceà Atlàntic nord. Hi ha 
encallaments en platges mediterrànies. 
Científicament Mesoplodon europaeus. 
Espècie gràcil, allargada, fusiforme i un 
poc comprimida lateralment, donant-li 
forma hidrodinàmica. Cap xicotet, que 
s’esmola en un pic estret. El típic meló 
del front és poc protuberant. Boca en 
línia recta. Al mascle li sobreïx de la 
mandíbula inferior una dent per costat. 
La femella les oculta. Tòrax i abdomen 
llarg. Cua diminuta, sense cap mossa 
en la mitat del bord posterior de l’aleta 
cabal, característica de la família dels 
Zífids. Aletes pectorals xicotetes amb 
depressions corporals per a allotjar-les. La 
dorsal és xicoteta, triangular falciforme i 
en posició retardada en l’esquena. I la C 
arredonida en les puntes. Té el cos de 
color blau marí a gris fosc. Ventre clar. 
Amb taca blanca en la zona anal. Té un 
cercle negre al voltant dels ulls. Talla 5 
m. En immersions menja calamars en les 
abissals i fosques aigües per mitjà de 
l’ecolocalització. No mastega la presa, 
la succiona per a digerir-la. Va aparéixer 
un mort encallat amb 5 kg de bosses 
plàstiques en el seu estómac, perquè les 
confonen amb meduses. Plena els seus 
pulmons d’aire pel -ho quan emergix 
després de les seues apnees. Per a 
reproduir-se s’acoblen. Naix una cria 
que alleta la mare. Viu en grups de 2-5 
individus. De caràcter tímid. S’albira pel 
litoral temperat de Canàries.
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OPINIÓ

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Una vaca viendo
pasar los coches

Governar per transformar (I)

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Per Sefa Miralles executiva PSPV-PSOE Vinaròs

Festival de Curtmetratges
Agustí Comes 2022

Todo parece indicar 
que en los próximos 
días se abrirá al tráfico 
la nueva N-232 a su 

paso por el Port de Querol tras una inversión 
de más de 42 millones de euros por parte 
del Ministerio de Fomento, que facilitará las 
comunicaciones entre Vinaròs y el norte de 
España además de mejorar la seguridad vial al 
eliminar un sinfín de curvas peligrosas.

Si esta semana tendremos una nueva carretera 
en el Port de Querol es porque en los años más 
duros de la crisis provocada por el PSOE de 
Zapatero, un gobierno responsable del Partido 
Popular redactó el proyecto de una obra que 
dará oxígeno a nuestras comarcas y a nuestras 
economías.

Si dentro de pocos días podremos circular con 
mayor seguridad y menos tiempo desde Vinaròs 
a Zaragoza, por poner un ejemplo, es porque 
un gobierno del Partido Popular en 2016 puso 
encima de la mesa los 42 millones de euros 
necesarios para que esta necesidad desde hacia 
muchos años fuese una realidad.

Si estos días se podrá inaugurar la mejora en el 
Port de Querol es porque en junio de 2017 un 
Ministro de Fomento del Partido Popular, Íñigo 
de la Serna, puso la primera piedra, y la segunda, 
y la tercera, y así sucesivamente.

Y cuando en junio de 2018 el PSOE de Pedro 
Sánchez llegó a la Moncloa lo que hizo fue 
retrasar las obras que tenían que finalizar en 
septiembre de 2020. Si terminaban en el plazo 
indicado la gente tendría reciente en la memoria 
quien hizo todo el trabajo.

Igual que las vacas que pasturan por el campo 
viendo pasar los coches y el tiempo, así ha 
sido la intervención socialista en las obras 
del Port de Querol. Llegaron al gobierno en 
2018 cuando la obra ya estaba en marcha 
y únicamente han tenido que sentarse a 
esperar que llegara el día de cortar la cinta 
inaugural.

En el Partido Popular entendemos la política de 
forma muy diferente al PSOE. Creemos que lo 
importante es hacer en cada momento lo que 
toca, para mejorar la vida de nuestros vecinos y 
las infraestructuras necesarias para su desarrollo 
económico y social. Estamos orgullosos del 
trabajo que hicimos y que hace posible esta obra 
necesaria para nuestras comarcas.

Con la puesta en marcha de la N-232 se abren 
nuevas expectativas y oportunidades que 
tenemos la obligación de alcanzar. No es una 
nueva carretera sin más, es una nueva ventana 
a ser más competitivos, más globales, más 
dinámicos. 
Quizás algunos piensen que cortando una cinta 
inaugural el trabajo está completo; en el Partido 
Popular creemos que ese momento es el inicio 
de algo nuevo que está por llegar.

Quan arriba el mes de 
juliol els vinarossencs 
acudim a  la  cita amb el 
Festival Internacional 

de Curmetratges Agustí Comes i que arriba 
enguany a la vint-i-una edició. Dilluns, dimarts 
i dimecres de la propera  setmana podrem 
gaudir al Vinaròs Arena de la plaça de bous  
de la projecció dels 12 curmetratgs finalistes, 
que opten al premi del públic i del jurat.  El 
divendres 22 la Macedònia de Curts i el 30 de 
juliol el lliurament del premis.
 
      Aquest any  s’ha superat la xifra de l’any 
anterior ja que s’han presentat  un total de 832 
obres , la  gran majoria de l’Estat espanyol, amb 
temàtiques molt diverses, però majoritàriament 
socials, segons la coordinadora del Festival Nati 
Romeu. Aquest any l’aforament ha augmentat 
quasi el doble per la  suspensió del les mesures 
restricitives de la Covid- 19.

       Viurem quatre  intenses jornades on Vinaròs 
gaudirà  d’un bon cinema, i com cada any 
amb l’enorme satisfacció del treball ben fet, 
gràcies al treball pacient, acurat i continuat 
de la Fundació Caixa Vinaròs. El camí per 
l’organització ha estat difícil però amb el pas 
del temps aquest projecte s’ha convertit en 
un referent tant a nivell nacional com a nivell 
internacional.
          
L’ambició dels seus organitzadors, la Fundació 
Caixa Vinaròs, ha estat sempre d’engegar-
lo any rere any i portar el nom de Vinaròs, al 
costat dels millors festivals de curts per tot 
l’Estat espanyol i també, arreu del món.

      Són moltes les persones que hi treballen, 
de forma altruista perquè aquest festival 
sigui un èxit col.lectiu de tot Vinaròs. Creiem 
sincerament, que tots i totes els hem d’estar 
enormement agraïts. I, per suposat, també cal 
donar les gràcies a tots i cadascú dels ciutadans 
i ciutadanes, tant de Vinaròs com de la rodalia 
que, estiu rere estiu, amb la seua fidel presència 
han recolzat aquest projecte. 

Així mateix cal seguir treballant per superar 
problemes, per llimar imperfeccions, per 
concretar projectes i obrir portes que facen 
que el festival internacional de Curmentratges 
Agustí Comes continue viu i dinàmic. Tots tenim 
la responsabilitat d’espentar en la direcció que 
sigui la millor per al festival, perquè així sumen 
un bon element per a la ciutat que estimen i en 
la que creiem amb totes les nostre forces.

      Des del PVI volem reiterar una vegada més el 
nostre agraïment  a la Fundació Caixa Vinaròs 
i també felicitar a Joge Félix, artista cubà 
autor del cartell, a Manolo Mesa per la seua 
animació i a Juan Bta Domenech per la seua 
música. També  a totes les persones que han 
fet possible aquest esdeveniment, així com  
recolzar la voluntat de l’Ajuntament de Vinaròs, 
de continuar  treballant per tal de convertir la 
nostra ciutat en un referent cultural de qualitat.

L’objectiu del Govern d’Espanya 
és protegir la classe mitjana i 
treballadora, amb especial atenció 
als més vulnerables. Així ho va fer 
durant la crisi de la COVID i del volcà 
de La Palma, i ho està fent ara amb les 

conseqüències de la guerra d’Ucraïna. Una guerra que 
ha suposat una alça dels preus de l’energia, derivats de 
l’escassetat de subministrament, provocant alts nivells 
d’inflació davant els quals el Govern presidit per Pedro 
Sánchez està decidit a donar una resposta. Amb aquest 
propòsit, s’ha posat en marxa un pla de 9.000 milions 
d’euros per a protegir fins a finals d’any a la majoria 
social, perquè els socialistes tenim molt clar per a qui 
governem, i estem convençuts que les dificultats de 
molts no poden ser les alegries d’uns pocs. 
A continuació resumirem les principals mesures que 
s’han pres. Aquesta setmana parlarem de sectors tan 
importants com els de l’energia i els transports, i en un 
escrit posterior tractarem sobre l’habitatge, la protecció 
social, la indústria i el sector primari.
Energia: 
•	 El Govern rebaixa l’IVA de la llum al 5% per a protegir 

les llars i les empreses, convertint Espanya en el país 
de la Unió Europea amb el menor IVA de l’electricitat. 
Aquesta mesura millora l’anterior rebaixa del 21% 
(anteriorment pujat pel PP), primer al 10% i ara fins 
al 5%. És una més de les mesures que porta aplicant 
el Govern des de fa més d’un any, que suposen en 
conjunt una reducció fiscal del 80 %. Altres són la 
reducció de l’Impost Especial d’Electricitat del 5,1% al 
0,5%, la suspensió de l’impost del 7% a la generació, 
la reducció del 55% dels càrrecs repercutits en la part 
fixa de la factura i el Mecanisme Ibèric. Amb tot això, 
la factura elèctrica d’una llar mitjana es veurà reduïda 
sobre un 30% i la d’una llar vulnerable en més d’un 
60%, respecte al preu que costaria sense aquestes 
mesures.

•	 Pròrroga de l’ampliació del bo social elèctric. 
Es mantenen els descomptes del 60% per a llars 
vulnerables i del 70% per a vulnerables severes del bo 
social elèctric. Des que es va ampliar el març passat, 
amb aquesta mesura es beneficien fins a 1,9 milions 
de llars. A més, s’han inclòs importants millores, com 
la seua renovació automàtica. 

•	 Límit al preu de la bombona de butà en 19,55 
euros. Aquesta mesura es mantindrà fins a final 
d’any i es preveu un estalvi per als consumidors de 
fins a dos milions d’euros. 

•	 Limitació de l’increment de la tarifa d’últim recurs 
de gas natural (TUR) per a xicotets consumidors, 
per a contindre l’impacte del preu del gas. 

Transports: 
•	 Reducció del preu dels abonaments per a 

fomentar el transport públic. A partir de setembre 
baixen a la meitat els abonaments de transports de 
titularitat estatal, com Renfe, mentre que la reducció 
per a aquells que depenen de les autonomies i 
ajuntaments tenen un descompte d’almenys el 30%. 
La seua posada en marxa coincideix amb el moment 
que es recuperen els nivells normals de mobilitat 
obligada després del període estival. 

•	 Pròrroga de la bonificació al carburant. Fins al 
31 de desembre, s’estableix un descompte de 20 
cèntims per litre de combustible per a tots els usuaris. 
L’impacte d’aquesta mesura entre juliol i desembre 
de 2022 s’estima en 4.038 milions d’euros. 

Ara mateix, en el moment d’acabar aquestes línies, s’està 
produint el debat de l’Estat de la Nació, on el president 
Sánchez ha anunciat un nou pla per a protegir a la 
majoria social, amb una sèrie de mesures que explicarem 
en un pròxim escrit. 
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ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròs  XXXII Triatló de Vinaròs

La XXXII Triatló de Vinaròs celebrada diumenge passat va ser guanyada pel català Cesc Godoy, del Saltoki Trikideak i Sara Alemany en categoría femenina.
La clàssica prova, que va donar inici a les 9 del matí des de Fora del Forat, es va disputar en distància olímpica, i els participants havien de completar 1.500 metres 
nedant, 40 km en bicicleta i 10 km de carrera a peu. 
En el primer tram (natació), en primer lloc va quedar Cesc Godoy, seguit dels vinarossencs Guillem Segura i Miquel Segarra. En categoría femenina, la primera en 
va ser Sara Alemany, en segona posició Yaiza Saiz i tercera, Neus Lluch.
En el tram de ciclisme Cesc Godoy va continuar al capdavant, segon  continuava sent Guillem Segura i en tercer lloc quedava Pedro De la Torre. En categoria 
femenina Sara Alemany continuava al capdavant, i en segon lloc Yaiza Sanz.
La part final, els ultims 10 km de carrera, Cesc Godoy, del Saltoki Trikideak, es va proclamar finalment guanyador del XXXII Triatló de Vinaròs. El segon lloc va 
ser per a Miguel Risco, del Club Triatlón Soriano, i tercer Pedro De la Torre, del Club Deportivo Triaspe. En categoría femenina, primera va ser Sara Alemany 
(Universitat d’Alacant), segona Yaiza Saiz (Universitat d’Alacant) i tercera Cristina de la Torre (CEC Antella).

Cesc Godoy i Sara Alemany, guanyadors
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

El passat cap de setmana es va celebrar el campionat d’Espanya per a persones 
amb discapacitat intel·lectual a la ciutat de Cartagena. Aquest campionat 
acull totes les categories que hi ha en aquest àmbit esportiu. Començant 
per benjamins, infantils, cadets, veterans, per equips i discapacitat física i 
intel·lectual. Un total de 32 taules i amb una gran organització per part de la 
federació Espanyola de tennis taula, disputaren els enfrontaments al llarg dels 
dies entre el 27 de juny al 13 de juliol. La nostra participació va ser el 9 de juliol, 
on Bamesad va presentar aquest any a 4 esportistes en diferents categories. 
Miguel Angel Arango en Adaptada, Vanessa Romero en Habilitats i, Alvaro 
Urgelles i Eric Llatser en Síndrome de Down.
            
En la categoria d’ Adaptada Miguel va disputar la fase de grups i havent fet 
un gran paper en les seues partides, no va tindre la fortuna de classificar-se a 
quarts de final, ja que dins del seu grup hi tenia a tres forts contrincants, que 
van obtindre les 3 primeres places del pòdium. Enhorabona igualment per la 
seua evolució esportiva i el seu comportament competitiu que va demostrar.
En la categoria d’Habilitats Vanessa va donar la primera sorpresa en passar com 
a primera de grup i classificar-se a semifinals, enfrontant-se a la jugadora de 
Levante UD, va cedir per un igualat partit per 1-2. El somni va estar a les seues 
mans ja que ningú imaginava que pogués arribar a obtindre tal classificació. 
Va tindre l’opció de disputar la final. Així i tot, un 3 lloc que sap a gloria i dona 
il·lusió tant a la jugadora com a l’entitat. Enhorabona Vanessa.
                           
En la categoria de Sindrome de Down, Eric i Alvaro, van disputar una fase de 
grups on tots els jugadors s’enfrontaven tots contra tots. Cada partida era una 
final, ja que el resultat final sortiria dels resultats de grups i els enfrontaments 
entre ells. Situació molt complicada, perque no dona opció de fer una mala 
partida amb ningú dels components. El primer enfrontament el van tindre 
que fer Alvaro contra Eric, ja que pertanyen al mateix club, i per normativa es 
així com funciona. Alvaro s’imposava per 3-1 amb molta emoció, ja que els 

dos tenien opcions d’arribar molt lluny i podia ser decisiva aquesta partida. 
Però tot passava per seguir competint i no desanimar-se, ja que hi havia 
altres enfrontaments molt forts per les dos parts i que havien de superar. 
Tots dos van seguir pel matí amb comoditat, ja que van superar als rivals que 
s’enfrontaren. Per la tarda vam seguir, i es allí on arribaven els rivals més forts 
i competitius. Enrique Gandia, gran aspirant al títol se va enfrontar a Alvaro 
en primer cop, guanyant el nostre jugador 3-0. Eric feia el mateix amb aquest 
jugador guanyant 3-1. Era el primer fort rival a batre. Els dos el van superar. 
Ens faltava l’altre gran aspirant al títol. Manolo Tortosa. Primer va ser Alvaro, 
fent una extraordinària partida i tenint un marcador molt ajustat 2-2 i l’últim 
set amb l’avantatge de 9-8, el jugador de Cartagena, el va superar per 12-
10. Deixava a Alvaro en 1 derrota, a igual que a Eric. Ara venia l’embolic de 
partides que li tocava la participació d’Eric, ja que Tortosa no tenia cap derrota 
i era precís guanyar-lo per tindre les opcions d’emportar-se el títol de campió. 
Si Eric guanyava 3-0 s’hi produia un triple empat entre els tres palistes, que per 
la diferencia de sets Eric i Alvaro empataven per al primer lloc. Si Eric guanyava 
3-1, feia a Alvaro campió d’Espanya i Eric segon, però si el guanyava 3-2, Eric 
era tercer, però Alvaro seguia com campió. 
La partida va començar molt bé per al nostre jugador de Bamesad amb un 
parcial de 2-0. Manolo Tortosa i amb tota la pressió per a Eric, empataven el 
partit 2-2 jugant l’últim set molt emocionant per a tots els assistents. No va 
poder ser i la sort i fortuna se decantava per al jugador local de Cartagena 
imposant-se per un 3-2 enfront d’Eric i no perdent cap enfrontament. Al fi de 
les partides, Manolo Tortosa no va cedir i s’emportava el campionat d’Espanya. 
Alvaro en segona posició i Eric en tercera.        
Gran campionat realitzat pels nostres jugadors que fins l’última partida ens 
van tindre en l’opció d’aconseguir tal prestigiós pòdium del Campionat 
d’Espanya.         
Enhorabona, sou l’orgull del vostre poble, companys i entrenador. Simplement 
MAGNÍFICS.

Cocemfe Maestrat (Bamesad) aconsegueix 3 podiums al 
Campionat d’Espanya de Tennis Taula Cartagena 2022
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ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròs

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

Laia Casanova
L’equip infantil masculí 
aconsegueix la 3a posició en 
el campionat autonòmic de 
volei platja de la Comunitat 
Valenciana. En el seu primer any 
disputant aquesta competició, 
els jugadors del club han fet un 
molt bon treball a les diferents 
proves disputades, aconseguint 
classificar-se per al campionat 
d’Espanya que es disputarà del 
19 al 21 de juliol a Teruel.
Per la seva part, l’equip femení 
ha acabat en la novena posició 
de la comunitat.

El CV Vinaròs es classifica 
per al Campionat d’Espanya 

en la categoria infantil masculí

Natacha Willox, 3ª Absoluta y 1ª Veterana B Antonia Merino, 3ª Veterana C Juanjo, Toñi, Mari Carmen, Antonia i 
Natacha, 3ers per equips

VIII 10K Nocturn d’Orpesa
Gran actuació del Repte 10K Vinaròs
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Més de 375 nedador@s pertanyents a 43 clubs 
de la Comunitat, es van donar cita els dies 9 i 10 
de juliol en el Campionat Autonòmic Infantil que 
es va celebrar en la Piscina Olímpica descoberta 
Municipal de Sedavi.
L’ equip del CNV format per : Jana, Gemma Mones, 
Zoe, Gemma Fibla, Ainhoa, Sofia, Laia, Arantxa, Sara 
Forner, Sara Garcia, Andrea, Adam, Alvaro, Dylan, 
David i Hector acompanyats pels seus entrenadors 
David Leon i Albert Delmonte, van participar en 
aquest campionat en bons resultats tant individuals 

com d’ equip.
Quatre sessions on els millors nedador@s de 
categoría infantil de la Comunitat van intentar 
millorar les seues marques i aconseguir bons 
resultats per a l’ equip. 
Els nostres nedador@s ho van donar tot a l’ aigua i 
van treure unes bones marques.
Destacarem els podis per edat aconseguits per :
Gemma Fibla, medalla de bronze en 400 mtrs i 800 
mtrs lliures per a nedadores de l’ any 2007 .
Dylan Martin, medalla de plata en 800 mtrs lliures 

i   medalla de bronze en 1500 mtrs lliures per a 
nadadors nascuts al 2006
Alvaro Fernandez, medalla d’ or en els 50 mtrs 
lliures en un temps de 26.29 per a l’ any 2007
Adam Ortiz, medalla de plata en 200 mtrs braça per 
a nedadors nascuts al 2007.
Volem felicitar a tots els nedador@s pel seu treball i 
les ganes demostrades en la Competició .
Recordar que el día 17/07 tindrem la Travessia a la 
Platja del Forti i el 31/07 la Travessia al Port i contem 
en la participació de tots els nostres nedador@s.

La semana del 20 al 26 de junio se celebró en Cartagena la 
94 edición de los campeonatos de España de boxeo con 
la participación del vinarocense Joan Lluch como director 
deportivo de la comunidad Valenciana. Junto a los 
entrenadores Vicente Fernández y Juan I. Neurberguer, el 
equipo valenciano presentó un equipo de 18 boxeadores 
( 11 hombres y 7 mujeres) consiguiendo 4 campeonatos, 
3 subcampeonatos y 1 bronce. La selección consiguió 
de este modo la tercera posición en la clasificación 
por equipos, solo por detrás de Madrid y Cataluña. 
¡Enhorabuena a los boxeadores y al cuerpo técnico!Ahora 
a preparar el campeonato de España en categoría junior y 
joven que se celebrará el próximo mes de octubre

Joan Lluch en el Campeonato 

de España de Boxeo

Joan Lluch, Maite Botella (campeona de España Elite)
 y Vicente Fernández

Juan Neurberguer , Joan Lluch y Vicente 
Fernández

Campionat Autonòmic Infantil de natació
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ACTUALITATTAULER MUNICIPALE L  D I A R I E TVinaròs

 
 

CONCERT  
BANDA INFANTIL I BANDA JUVENIL DE 

SOCIETAT MUSICAL “LA  ALIANZA” 
 

Diumenge 17 de juliol de 2022 a les 20,00 hrs. 
Àgora del passeig de Colom 

 
BANDA INFANTIL 

 -Naima Yembongolo     Jacob de Haan 
 -Imperium       Michael Sweeney 
 -Sakura       Mike Story 
 -Sinnefias Ke o Ouranos     Jacob de Haan 
 -A casinha pequeñina     Jacob de Haan 
 -Pretty woman      Bill Dees 
 

Dtor: Jordi Sabater Benet 
 
 
 

BANDA JUVENIL 
 
 -Els poblets (P.D.)     Miguel Torrens 
 -Coco (selecció)     Michael Giacchino 
 

Dtor: Sergio Tortajada Gómez 
 
 

BANDA INFANTIL I JUVENIL 
 

 -Babieca (Marxa cristiana)    Azael Tormo Muñoz 
 

Dtor: Jordi Sabater Benet 
 

 
 - Zafir (Marxa mora)     Azael Tormo Muñoz 

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

  

 
             
 
 
 
 
    
    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía de fecha 27/06/2022, aprobó el expediente y los 
Pliegos, rectificados los Pliegos de Prescripciones Técnicas por Decreto de Alcaldía de fecha 
11/07/2022, para la contratación  del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA, CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL. (Exp.Grals 2022 
Gest. 2943/22). 
 
Obtención de la documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la página www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
La fecha límite de presentación de la  documentación electrónica: el  26 de julio de 2022. 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  11 de julio de 2022 
 

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

  

 
             
 
 
 
 
    
    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-1761 de fecha 06 de Julio de 2022, 
aprobó el expediente y los pliegos para la contratación de las OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
PAVIMENTOS DEL CAMINO CARRETES- TRAMO I, obra Subvencionada por la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición ecológica de la  Generalitat Valenciana. 
(Exp.Obras 8/21 Gest. 8052/21). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a Viernes de 9 a 14 horas y en la página www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
La fecha límite d presentación de la documentación electrónicamente: el 21 de julio de 2022. 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  08 de julio de 2022 
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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



16 de juliol de 2022

30

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

16 juliol ROCA C/Sant Francesc 6
17 juliol GUIMERÁ Plaça Església
18 juliol ADELL P.Picasso-Pius XII
19 juliol SANZ C/Pont 87
20 juliol VALLS Av.Fco J.Balada 24
21 juliol MATEU C/Sant Francesc 103
22 juliol TORREGROSA   Av. Llibertat 9
23 juliol PITARCH C/Pilar 120

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:05

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:48

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 19/10/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - C/ San Francisco (casal)

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:52:01

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

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

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

Información consultada el  02 febrero 2022 16:53:06

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

Parades Vinaròs-Benicarló-Peníscola:  

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

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

Rio Sérvol - VINARÒS, a: 
BENICARLÓ
PEÑISCOLA

PEÑÍSCOLA, a:
BENICARLÓ
VINARÒS

Renfe BENICARLÓ, a:
BENICARLÓ Centro
PEÑISCOLA

PEÑISCOLA, a:
BENICARLÓ Centro
Renfe BENICARLÓ

Peñiscola

Vinaròs
Horarios revisados Julio 2021, actualmente en vigor

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

De 6:30 a 23:30 cada 30 minutos

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

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

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

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

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

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

HORARIOS AUTOBÚS

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

Plaza Constitución 
BENICARLÓ, a:

Vinaròs: Tel. 964 401 936

Vinaròs

Cervol

Riu Cervol

Vinaròs

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

Información consultada el  06 agosto 2021 16:45:13

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

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

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

Información consultada el  09 agosto 2021 10:14:54

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

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