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

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’orgÀnica
al contenidor

marró
Xicotetes 
restes de 
plantes.

Restes de menjar 
i de laseua 
preparació.

Tovalloletes de 
paper impregnades 

de menjar.

Xicotetes 
restes de 
plantes.

Restes de menjar 
i de la seua 
preparació.

Tovalloletes de 
paper impregnades 

de menjar.

El Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Castelló ha fet pública l’assignació individual del Fons de Coo-
peració de Municipis Turístics. Es tracta d’un recurs econòmic, impulsat per la Generalitat Valenciana, per atorgar 
ajudes directes a tots els municipis de la Comunitat catalogats com a turístics. En el cas de la província de Castelló, 
la Diputació ha aportat la mateixa quantitat que el Govern Autonòmic, elevant el Fons als 3 milions d’euros que es 
repartirà entre 86 municipis. 
Vinaròs rebrà la quantitat total de 76.740€, per part de la Diputació i Generalitat, gràcies a l’aportació de cada admi-
nistració de 38.730€. Cal destacar que la ciutat és el seté municipi de la província de Castelló que rebrà la quantitat 
més elevada, mostrant d’aquesta forma la importància turística que té Vinaròs.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, s’ha mostrat satisfet per 
aquesta ajuda i sobretot per la implicació de la Diputació, que gràcies a la seua aportació, permet als municipis 
rebre el doble de la quantitat prevista per la Generalitat. Segons detallava “l’Ajuntament podrà destinar els diners a 
millorar els serveis turístics que s’ofereixen a la localitat o bé posar en marxa noves propostes”. 
El regidor destacava que aquesta ajuda s’afegirà als 10.000€ que va atorgar el mes passat el Patronat de Turisme per 
a finançar la inversió realitzada en la celebració del Gastrofestival del Llagostí que es va organitzar el mes de maig.

lL’Ajuntament podrà destinar 
els diners a millorar els ser-

veis turístics que s’ofereixen 
a la localitat o bé posar en 

marxa noves propostes

Vinaròs rebrà 76.740€ 
del Fons de Cooperació de Municipis Turístics

Tant la Diputació 
de Castelló com 

la Generalitat 
Valenciana aportaran 

38.370€ cadascuna 
perquè l’Ajuntament 

puga destinar els 
diners a projectes 

turístics
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La redacció del Diariet informa que la setmana 
vinent (dissabte 27 d’agost) no es publicarà 
el setmanari per descans d’estiu. La pròxima 
edició serà la de dissabte 3 de setembre 

L’Ajuntament realitza feines de manteniment i millora dels col·legis Miseri-
còrdia i Sant Sebastià. Les tasques consisteixen en l’adequació de les aules 
de 2 anys, que es posaran en marxa aquest proper curs. Els operaris so-
bretot treballen en la preparació dels espais perquè els alumnes puguen 
realitzar les classes amb la major comoditat possible, a més de fer tasques 
de pintura i millora de les instal·lacions. Un cop enllestides les obres, llavors 
es farà la col·locació de tot el material i mobiliari pertinent. 

La regidora d’Educació, Begoña López, ha destacat que “la posada en mar-
xa de les aules de 2 anys forma part del compromís de l’Ajuntament de do-
tar tots els centres educatius, d’aquest tipus de servei, molt important per 
ajudar als pares i mares a conciliar la vida laboral amb la familiar”. Segons 
afegia amb aquestes obres als col·legis Sant Sebastià i Misericòrdia perme-

trà incrementar el nombre d’aules de 2 anys de dos a cinc.
Per la seua banda, l’alcalde, Guillem Alsina, posava en valor les feines que 
es realitzen cada any des de la Brigada d’Obres de l’Ajuntament, abans de 
l’inici del nou curs escolar, per la millora dels centres educatius i garantir el 
bon estat de les instal·lacions. Segons assenyalava “és important realitzar 
les tasques de manteniment durant l’estiu, ja que és durant aquest període 
on els operaris municipals poden realitzar feines que permetran encarar el 
nou curs amb millors condicions a les infraestructures educatives”. 
Pel que fa a les noves aules de 2 anys, l’alcalde afegia que “amb el ferm 
compromís de la Conselleria de dotar tots els col·legis públics d’aules per 
a xiquets de dos anys, és la nostra obligació com Ajuntament realitzar el 
més aviat possible millores als centres que permetisquen que els xiquets i 
xiquetes de Vinaròs puguen iniciar la seua escolarització als dos anys”.

Vinaròs prepara les aules de 2 anys
Les obres es desenvolupen als col·legis Misericòrdia i Sant Sebastià. 

En total suposarà crear tres aules noves, que permetran elevar l’oferta fins a les cinc aules
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Els establiments gastronòmics interessats a participar a la ruta de tapes Vinaròs de tapa en tapa - Dia Mundial de la Tapa 2022, 
que se celebrarà del 16 de setembre al 2 d’octubre a Vinaròs, poden presentar les seues propostes fins al 6 de setembre. La pro-
posta haurà de contindre el nom de la tapa així com el horari de tast per als clients en l’establiment. El preu màxim de les tapes, 
incloent la beguda serà de 3 €. Preferentment la tapa s’acompanyarà de la beguda del patrocinador de l’esdeveniment, un quinto 
de cervesa, però si el client ho desitja, també podrà demanar vi, cava o aigua pel mateix preu. No obstant això, si el client demana 
un refresc, se li cobrarà 3,5 €. La informació pel que fa als preus es reflectirà de manera convenient en el fullet promocional que es 
realitzarà i distribuirà en la Tourist Info Vinaròs i els establiments participants. La sol·licitud de participació dels interessats caldrà 
enviar-la per correu electrònic a turisme@vinaros.es. En cas de dubte també es poden dirigir mitjançant el telèfon 964455253.
 
Amb la realització de la ruta de tapes Vinaròs, de tapa en tapa – Dia Mundial de la Tapa es pretén promocionar i potenciar l’activitat 
de la restauració en petit format dels empresaris del sector a Vinaròs.

Els establiments gastronòmics ja poden presentar 
les seues propostes per a participar en les jornades 

de Vinaròs, de tapa en tapa – Dia Mundial de la Tapa 2022

La redacció del Diariet informa que la setmana 
vinent (dissabte 27 d’agost) no es publicarà 
el setmanari per descans d’estiu. La pròxima 
edició serà la de dissabte 3 de setembre 
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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 portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de 
Vinaròs, Juan Amat, ha solici-
tado que “se habilite un dis-
positivo específico que am-
plie la presencia policial en 
la calle Almas que solucione 
o minimice los problemas de 
inseguridad y falta de limpie-
za que se están dando a raíz 
de la ocupación de viviendas 
y conductas incívicas”.

Amat ha requerido al go-
bierno local “a poner fin a su 
pasividad y actuar frente a la 
problemática denunciada por 
diferentes vecinos de la calle 
Almas que ven como se les 
dice desde el Ayuntamiento 
que no se puede hacer nada, 
cuando la realidad es que se 
podría habilitar un disposi-
tivo especial para actuar por 
parte de la Policía Local ante 
la falta de civismo de aquellos 
que con sus actitudes perju-
dican y amedrentan al resto”.

Amat ha lamentado que “una 
vez más tengamos que ser 
desde el Partido Popular de 
Vinaròs los que instemos a 
cumplir con sus obligaciones 
a un gobierno municipal que 
vive ajeno a los problemas de 
la gente”.

Finalizaba el portavoz popu-
lar afirmando “si al gobierno 
del postureo, con Alsina y Al-

bella como máximos exponentes, les preocupara su 
trabajo la mitad de lo que les preocupan las fotos, los 
vecinos estarían mucho mejor atendidos”.

El PP asegura que la inseguridad de 
la calle Almas requiere actuaciones 

por parte del Ayuntamiento
Amat: “Son muchos los vecinos que se quejan de la 

pasividad del Ayuntamiento frente a los problemas que 
derivan de la ocupación de viviendas y falta de civismo”

El sopar a la fresca con las Reinas, damas y cavallers vestidos 
de gala, que propuso el gobierno de Guillem Alsina para suplir 
la fiesta del Langostino, ha supuesto un nuevo fracaso en la 
gestión de las fiestas.
Más de 2.000 plazas, de las 3.000 anunciadas, se quedaron va-
cías en la noche del domingo en una demostración más de la 
“desconexión del gobierno municipal con la sociedad vinaro-
cense y la improvisación con la que se gestiona”.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, 
Juan Amat, ha señalado que “el gobierno de Alsina se cargó 
sin consultar a nadie las fiestas del Langostino, después para 
tapar las críticas se inventaron un sopar a la fresca en una fecha 
inadecuada, coincidiendo con otros actos como el comercio en 
el paseo… y el resultado es el fracaso que vio todo el mundo”.
Los populares lamentan “que el Alcalde vuelva a estar desapa-
recido. Ya ocurrió en las fiestas de San Juan y San Pedro donde 
eludió asumir ninguna responsabilidad ante la pésima organi-
zación y ahora, ante el clamoroso fracaso de su propuesta, lo 
mismo, a esconderse. Vinaròs necesita un gobierno eficaz, que 
escuche a los vinarocenses y evite la mala imagen que se dio 
con otra ocurrencia fracasada que evidencia el agotamiento 
del gobierno de Alsina”.

Por su parte, Alsina ha acusado al PP de Vinaròs de “mentir para 
hacer daño”, asegurando que “la Brigada Municipal preparó un 
recinto con 1932 sillas de las que la mayor parte estaban ocu-
padas por las entidades que tenían representación de damas y 
cavallers, con un total de 1.100 personas confirmadas, dejando 
el resto para el público en general”.
Amat respondió a estas declaraciones del alcalde apuntando 
que en su rueda de prensa, la concejala de Fiestas, Paula Cerdà, 
dijo que había 3.000 plazas para esta cena. “Me pregunto quien 
miente entonces. Alsina no sabe ni lo que dicen sus concejales. 
Si hay una mentira sistemática es la del propio equipo de go-
bierno, que dice una cosa u otra a su conveniencia”, concluyó.

El PP califica de “fracaso 
del equipo de gobierno” 

el ‘sopar a la fresca’ 
asegurando que “quedaron 

2.000 sillas vacías”
El alcalde dice que se prepararon 1.932 
sillas y acusa a los populares de “mentir 

sistemáticamente”  
Amat recuerda que la concejala de Fiestas 

anunció que la cena era para 3.000 
personas
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Juanvi Gellida
Vinaròs va convertir diumenge la seua façana marítima en un una “Nit de compres en el passeig”, una cita estiuenca amb el comerç de la localitat que sempre 
és molt ben acollida. Una quinzena d’establiments es van situar en la pèrgola del passeig de Colom amb una variada oferta de productes de qualitat a preus 
rebaixats des de les 18 fins a les 24 hores. Sabates, complements, moda, esports o llenceria van ser alguns dels productes que es van poder trobar.

Nit de compres al passeig
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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

Cantamos por Ucrania

La tarde del sábado 13 de agosto en la Plaza de San Bar-
tolomé hubo la actuación musical  “Podilla” bajo el lema:  
“Cantamos para Ucrania”, organizado por Diaspora Ucra-
nia.  “Hoy estamos aquí, porque nuestro país necesita 
vuestra ayuda,  manifestaba la comunidad Ucraniana”. 
Todo el dinero recaudado se destinará para ayudar a Ucra-
nia. Juanvi Gellida
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Semblava dons que Rússia utilitzaria els cereals com una arma geopolítica, una 
nova forma de poder, el “soft power”, arma que majorment, volent o sense voler, 
s´acarnissaria sobre països pobres, que depenen de la importació dels cereals rus-
sos i ucraïnesos per assolir una alimentació primordial. Aquesta estratègia ha sigut 
criticada globalment a tots nivells, dons s´ha vist que podria produir una crisi de 
fam de proporcions catastròfiques, sobre tot en països que sembla no son gens 
partidaris del caire que han pres les diferencies en aquest mon bipolar, i que s´han 
materialitzat en la guerra d´Ucraïna. Guerra que els hi queda prou lluny, com es  
manifesta en el poc entusiasme que han mostrat en posar-se a favor d´Ucraïna o, 
del que es el mateix, en contra de la actuació de Rússia, de qui, a demés, depèn ara 
la disponibilitat dels cereals que sempre han tingut d´importar.
Però s´ha signat l´acord entre Ucraïna i Rússia, amb la intermediació de Turquia i la 
ONU, perquè aquests cereals, especialment els ucraïnesos, puguin sortir del país 
envaït a través dels ports del Mar Negre. El Programa Mundial d´Aliments (PMA) de 
les Nacions Unides ha sospirat d´alleujament en conèixer la decisió. Aquest pro-
grama compra la major part del gra que alleuja els periòdics perills de fam a països 
d´Àfrica a Ucraïna. L´any passat això va permetre alimentar a mes de 400 milions 
de persones.
I el Comitè Internacional de la Creu Roja ja avisava de que, en aquestes circumstan-
cies, els preus dels aliments, dels combustibles i dels fertilitzants, s´han combinat 
amb fortes sequeres al nord d’Àfrica, especialment a la regió de la “Banya d’Àfrica”,  
amenaçaven amb una crisi humanitària irreversible d´un cost humà inimaginable. 
A partir d´ara, dons, els funcionaris de la ONU es poden mostrar discretament op-
timistes. Aquest acord portuari podria convertir-se en un mini alto el foc, que po-
gués conduir a acords mes amples.  No sembla exactament que sigui així quan el 
24 de juliol dos míssils creuer “Kalibr” russos s´abatien sobre el port d’Odessa. En 
opinió dels russos l´atac anava dirigit contra vaixells de guerra de la armada ucraï-
nesa, però això ja es prou perquè en mitjans internacionals es tradueixi en dubtes 
seriosos sobre la efectivitat del pacte. 
Aquesta es la qüestió.  Serà efectiu el pacte i quan es podrà comprovar?. Sembla 
que s´ha signat per ser efectiu durant 120 dies, 4 mesos. Temps durant el qual els 
russos no deurien atacar les infraestructures dedicades a la gestió dels cereals i 
en els ports establerts per a tal comesa. Cal argumentar que fins l´inici de la gue-
rra, o en la temporada 2020-21, la exportació dels cereals ucraïnesos es feia ma-
jorment des de 5 ports: Chernomorsk (26%), Mykolayiv (22%), Pivdennyi (18%), 
Odessa (13%), Olvia (13%) i la resta des d´altres llocs (8%).  El pacte, i les destros-
ses efectuades per la guerra, ha decidit efectuar els embarcaments des dels ports 
d´Odessa, Yuzhne i Chernomorsk. Això vol dir que els russos hauran de eliminar 
el bloqueig a que sotmetien a aquests ports del Mar Negre. Però els ucraïnesos 
s´hauran d´aplicar en eliminar les mines de superfície i de profunditat, i els vaixells 
afonats a propòsit, que havien col·locat per evitar la invasió russa per mar. El passa-
dís per la navegació segura que s´ha d´establir, fins al port de Estambul a Turquia, 
condiciona enormement la efectivitat del pacte.
La neteja dels accessos als ports era un dels factors temporals que mes contava en 
la posada en pràctica de la sortida dels cereals. Responsables de la Organització 
Marítima Internacional opinaren que aquesta labor podria exigir mesos, mentre 
que un responsable de la Associació Cerealista ucraïnesa opinava que amb uns 10 
dies n´hi hauria prou. I així ha sigut. El dia 1 d´agost el primer enviament de cereals 
sortia d’Odessa. 26.000 tones de blat de moro a bord del vaixell RAZONI, amb ban-
dera de Sierra Leona, ja camí de Líban. En atracar a Trípoli (8 d´agost), el comprador 
libanès l´ha rebutjat dient que arribava 5 mesos tard, i que dubtava de la qualitat 
del gra !!!.  El 5 d´agost en sortien tres mes, el Navistar (bandera de Panama) del 
port d´Odesa i dos, el Rojen (bandera de Malta) i el Polarnet (bandera de Turquia) 
del de Chernomorsk, amb blat de moro per Irlanda, U.K, i Turquia, respectivament.
El passadís els porta  fins a Estambul, on son inspeccionats per oficials russos, ucraï-
nesos, turcs i de la ONU, verificant, sobre tot en els vaixells de tornada, que no 
portin armes o militars de cap bàndol a Ucraïna.  L´altre factor que cal tenir en 
compte es el de trobar vaixells disponibles i empreses navilieres que hi vulguin 
participar. Sembla que actualment hi ha uns 80 o 90 vaixells als ports senyalats, 
que varen quedar bloquejats al inici de la guerra. En casos de plantejaments cla-
rament humanitaris les assegurances es fan càrrec de donar cobertura als nolis, el 
que sembla ja ha sigut acceptat per la omnipresent Lloyd´s Register de Londres.
S´alcen les sancions a Rússia en el cas dels cereals, i de retruc s´hauria de fer el 
mateix amb els fertilitzants. Es la Unió Europea qui ha posat aquestes sancions a 
Rússia sobre la exportació de fertilitzants ?...De fet existeix una molt clara “Euro-
pean Consolidated Finantial Sanctions List”. Se sap que aquesta situació ha obligat 
als americans a dir que ells ja havien alçat les sancions als fertilitzants russos el 

passat mes de març, perquè  preveien les desastroses conseqüències que 
ells tindrien en no disposar-ne.  Aquí tenim un altre exemple de “moral 
relativa” quan convé, i que en aquest conflicte se´n han donat a escapça i 
dona. Ara la Unió Europea es veurà obligada a fer el mateix.
Es castiga realment a Rússia amb tot això ?. S´està informant des de Rús-
sia que, així com en diversos altres països productors de cereals les colli-
tes poden ser molt pobres degut a les implicacions del canvi climàtic, el 
camp rus espera unes produccions cerealístiques molt bones. Les expec-
tatives son tals que, des del any 2017, les collites de cereals han sigut de 
les millors de tota la historia. I han seguit una progressió bastant sostin-
guda : el 2017 van ser 135,5 milions de tones, el 2020 foren 133 milions, el 
2021 : 120, i pel 2022 se´n esperen uns 138,5 milions de tones (90 milions 
de blat). Les dades provenen del Institut de Mercat Agrícola de Rússia. Tot 
sigui dit.  El clima els hi es favorable, les gelades pròpies de la primavera  
han sigut molt lleugeres, no han patit sequeres fortes, com ha passat a 
França o a la gran franja cerealista del Oest Mitjà nord americà. El can-
vi climàtic els està permetent cultivar terrenys mes septentrionals, on el 
fred està minvant, i de terra en aquelles latituds en van sobrats.
Ja a data de 14 de juliol, a Rússia s´han collit mes de 20 milions de tones 
de cereals, el que supera en un 30% les collites de 2021. D´aquestes tones 
15 milions son de blat (10 milions mes que l´any passat). D´ordi  se´n ha 
collit un 20% mes, unes 600.000 tones mes que el 2021. Aquests xifres es 
refereixen exclusivament a àrees cultivades a Rússia, sense comptar per 
res amb la producció ucraïnesa.
Amb tot això Rússia podria tenir un notable increment d´ingressos, si es 
que les collites son realment tan bones, i si el preu dels cereals es manté 
en un nivell raonable, donat que amb els conflictes geopolítics, el clima 
tan desordenat, la volatilitat de la economia en un mon globalitzat, on 
s´ha vist que cada qui no mes mira per si mateix quan hi ha una clara 
escassesa de recursos. Per això ens podem replantejar la qüestió anterior 
sobre si s´està assolint l´objectiu de malmetre la economia de Rússia, de 
sufocar-la per que decideixi acabar amb la guerra. O, si per cas, podríem 
ser tan optimistes sobre que aquest acord  dels cereals, amb objectius 
clarament humanitaris, pogués conduir a unes  negociacions d´alto el foc 
als contendents ?. Es molt especular. La bona fe no sembla donar-se per 
cap banda.  Com diu amb molta ironia el Prof. Oscar Vara (*), de arribar-
hi, pot ser li concedirien en qualsevol moment el Nobel de la Pau al líder 
turc Recep Tayyip Erdogan, qui no deixa de ser un “sàtrapa”, però es que 
també ell ha permès  la entrada de Finlàndia i Suècia a la OTAN, això si, 
rebentant els drets humans dels kurds i dels turcs opositors  a ser acollits 
en aquests països. No repassem la llista de Premis Nobel de la Pau, que 
ens caurà la cara de vergonya aliena.
((Informació obtinguda de premsa internacional com The New York Ti-
mes, The Economist, BBC News, alguna premsa espanyola, i majorment 
dels comentaris del economista Oscar Vara, professor a la Universitat Au-
tònoma de Madrid, en el seu canal de Youtube, “Noticiario Geopolítico” i 
en el anomenat “Geopolinomicos”, on col·labora amb els professors An-
gel Rodriguez i Jorge Turmo. MOLT RECOMANABLES)).

LA GUERRA DELS CEREALS
Per Francisco Amat, biòleg
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Mercat del dijous
Fotos Juanvi Gellida
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Sopar a la fresca
Imatges dels assistents al sopar a la fresca a l’avinguda Fora del Forat el passat diumenge, amb presència destacada de la cort d’honor de les festes. Una orquestra 
va amenitzar la vetllada.  

Juanvi Gellida

Foto:  Arts

Foto: Juanvi Gellida
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Foto: Juanvi Gellida

Fotos Juanvi Gellida

Foto Arts
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El día 15 de agosto, fiesta nacional, celebramos la solemnidad de la Asunción 
a los cielos de la Virgen María en cuerpo y alma. Es esta una celebración muy 
popular en prácticamente toda España. Es el día que más fiestas religiosas 
y populares se realizan en los pueblos y ciudades. Se le llama la “Virgen de 
agosto”, y en nuestras tierras, la “Mare de Déu d’agost”. 
Hagamos un poquito de historia
Hay que tener en cuenta que existen muchísimas advocaciones a la Virgen 
María con diversos nombres. Por ejemplo los más conocidos en España, son: la 
Virgen del Pilar, la Santina, Virgen de La Asunción de Elche, Virgen de la Cabeza, 
Virgen de los Ángeles, la Virgen “Moreneta”, Virgen de la calle o de Las Candelas, 
Virgen de las Angustias, Virgen de La Almudena y Virgen del Rocío entre tantas. 
Si nos ponemos a observar las advocaciones entre nuestros pueblos cercanos, 
las hay en cantidad. Y por supuesto las hay en prácticamente todo el mundo, 
pero, la Virgen siempre es la misma, la Virgen María de Nazaret. Podríamos 
decir aquello de: “La Mujer de los 1.000 nombres y 1 solo corazón”.
Haciendo un poquito de historia en nuestra celebración en Vinaròs, bajo 
la advocación de la “Virgen de la Asunción”, quizá una o la más acertada, ya 
que corresponde a un hecho histórico, en que la tradición dice, que la Virgen 
María no murió, se quedó dormida en su casa de Sión en Jerusalén, fue llevada 
para darle sepultura, según la tradición, en el cementerio del Valle de Kidrón 
a las afueras de Jerusalén. Esto lo hemos vivido de cerca, aquellos que hemos 
viajado a “Tierra Santa”. Posteriormente es asunta al cielo en cuerpo y alma, 
viva. No murió como dice la tradición. De la tradición pasamos al “dogma 
de fe” o “Dogma de La Asunción”, en que en la fecha del 1º de noviembre de 
1950, el entonces Papa Pío XII, lo implantó. Por lo tanto, el nombre de la titular 
de nuestra parroquia arciprestal de “La Asunción”, es para mí, repito, el más 
acertado o de los más acertados”.
Si me permiten nuestros amables lectores del “Diariet”, les pongo unas palabras 
del Papa Francisco referentes a esta celebración (…) “En el umbral del cielo hay 
una madre que nos espera y es nuestra madre” “Dejémonos llevar por la mano 
de la Virgen” (…)
En lo que respecta a las celebraciones en nuestra ciudad, en el año 2020, debido 

a la pandemia, no se celebraron los actos, si la festividad. En el año 2021, el año 
pasado, se colocó en la arciprestal de “La Asunción” la imagen “dormida” en su 
urna, que sale en la procesión en esta celebración, en el centro del presbiterio 
de la iglesia, y nuevamente y G.A.D. este año se retoman de nuevo los actos 
como en el año 2019.
Actos del día
La celebración de “La Asunción” en su fiesta del año en curso 2022, en lo que se 
refiere a los actos religiosos, se organizaron de la siguiente forma:
A las 19 horas y en la parroquia arciprestal de “La Asunción”, donde Ella es titular, 
se celebraba la Eucaristía en su fiesta. Fue oficiada por su párroco mossèn 
Emilio Vinaixa Porcar, a la vez, Canónigo de la Catedral de Tortosa. Asistieron 
como era normal, las autoridades locales, las reinas, damas y caballers de 
nuestras fiestas, las “Camareras de la Virgen”, Cofradías de la Misericordia y 
del Santissim Sagramnent, y una gran cantidad de fieles que prácticamente 
llenaron el templo.
Al finalizar la Eucaristía, se formaba la procesión que discurrió por las calles 
de costumbre: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro, Plaza San Antonio, 
Travesía Safont y C/. Mayor para finalizar en la Plaza Parroquial. 
La formación de la procesión fue la siguiente: Colla de nanos i gegants con 
su grupo de tabaleters i dolçainers, Cruz alzada, Reinas, damas y caballers 
de nuestras fiestas,  sepulcro con la imagen de la “Virgen dormida”, clero, 
Camareras de la Virgen, Cofradía de La Misericordia y del Santissim Sagrament, 
autoridades locales, nuestra banda de música la Societat Musical “La Alianza”, 
bajo la batuta de José Ramón Renovell Renovell y la participación de fieles en 
la procesión.
A la llegada a la Plaza Parroquial, la “Colla de nanos y Gegants” ofreció a la 
imagen dormida de la Virgen, lo mejor de sus bailes.
Entrando de nuevo a la iglesia, las reinas, damas y caballers realizaron una 
ofrenda floral a la Virgen de la Asunción, dándose así por finalizada la jornada.
Mis felicitaciones a la Parroquia Arciprestal de “La Asunción” por poder festejar 
el día de su titular, la Virgen María asunta al cielo.

Se recuperan los actos en la celebración de la 
Solemnidad de la “Asunción de la Virgen María”

Salvador Quinzá Macip

Virgen dormida y asunta al Cielo Homilía de Mn. Emilio

Colla de Nanos i Gegants
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Inicio de la procesión La Virgen durmiente

Clero Cofradías

Autoridades

Los Nanos bailan a la Virgen Entrega floral

Banda de música
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Vinaròs va viure dissabte passat la gran festa del Summer 
Carnaval una nit màgica de l’estiu que serveix per donar 
a conéixer a turistes i visitants el Carnaval de Vinaròs. 
La climatología, amb vent intens i la presència de pluja 
al final, no va deixar que l’acte es desenvolupès tal i com 
l’organització ho tenia previst. Per exemple, els vestits no 
es van poder portar per precaució, i mitja hora abans de 
concloure es va a ver de suspendre per la pluja, entre altres 
coses com l’absència dels audiovisuals preparats. 
Tot i això, es va celebrar una desfilada de reines i reis de 
les comparses iniciada amb una concentració al port, 
participant un total de 25 reines i reis majors i altres 15 
d’infantils de les 31 comparses. El presentador de l’acte va 
ser Mariano Castejón, membre de la comparsa La Colla i 
vocal de la junta gestora de la Comissió Organitzadora del 
Carnaval que dirigeix Cristian Gracià.
En l’acte també va intervindre Julián Zaragozá, que ha sigut 
moltes vegades el pregoner mantenidor i té el premi del 
Primer carnestoltes d´Or.

Fotos Juanvi Gellida i Patxi Pérez
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Fotos: Patxi Pérez
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Emili Fonollosa

Enlace de Marta Navarro y Manuel Ferrer, el sábado 30 Julio 2022. 
Fotos Reula.

Boda

Luis Torres
Con motivo de las fiestas de Mas de Barberans invitados por el Ayuntamiento, se desplazó el Club Motor Classic a dicha población. Después de un suculento 
almuerzo se dieron dos vueltas por el pueblo con los vehículos clásicos. Se desplazaron 41 vehículos entre coches y motos. La próxima salida se efectuará el 
próximo día 2 de octubre a La Pobleta de Morella.

El Club Motor Classic, en Mas de Barberans
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà Refranys de Sant Agustí

Refranys de sant Ramon Nonat. 31 d’agost

Refranys per xalar

La festa se celebra el 28 d’agost a Vinaròs. El sant té una plaça 
dedicada on es troba el Mercat Municipal i l’Auditori Municipal, en lo 
que fou en el seu dia l’església del Convent d’Els Agustins. Hui en dia, 

la plaça té molt d’ambient per les diferents terrasses allí ubicades.

La que no fila per sant Agustí, no farà bon bocí
Monja de sant Agustí, dos caps al coixí
Per sant Agustí, ni bereneta ni dormir
Ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí

Sant Agustí, una sota i a vestir

A Vinaròs té una artèria dedicada, podríem dir en forma de “L” a la 
inversa, comunicant la plaça Jovellar per les dues parts, a més s’hi 

troba la seu de l’associació Cultural Amics de Vinaròs.

Sant Ramon tapat, segur aiguat
Trons a sant Ramon, pluja a tot el món

Sant Ramon Nonat dona l`agost per tancat 
Glòria a sant Ramon Nonat, de parteres advocat

Per sant Ramon orenetes per tot el món
Per sant Ramon nonat la pastanaga s`ha d`haver sembrat

Per sant Ramon, la bona gallina pon

No faces el burro que la palla va cara
Val més petar que rebentar

A cada bugada es perd un llençol
A cal Ferrer, Ganivet de fusta

Amb bon vent tothom és mariner
Cada pecador té la seua penitència

De la ignorància  ve la desconfiança
De desagraïts el món n’és ple

L’estiu de Vinaròs
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Andrés Albiol

Aguas calurosas con poca producción pesquera

Las olas de calor afectan a la fauna y flora mediterránea

Seitó

Semana de cuatro jornadas al ser el lunes festivo. La mar estuvo estable, solo unos roles de viento que 
dejaron unas corrientes poco pescadoras. Así, las modalidades que están operativas han realizado flojas 
extracciones. Y las cotizaciones han seguido la tónica del alza como semanas anteriores.
La pesca de arrastre, los siete bous de nuestra base, se encuentran efectuando el segundo y último 
mes de veda anual. Los armadores de dichos barcos aprovechan estos días para realizar las pertinentes 
reparaciones de cada año, como es el sacar a varadero, limpieza de fondos, pintura, calafates, mecánicos 
de motores, aparejos, aparatos electrónicos, redes, etc. Y las tripulaciones hacen vacaciones,  renuevan 
las titulaciones, acuden a cursos de supervivencia, contra incendios, etc. El cerco comenzó este periodo 
semanal sin pescado azul. El martes nada. El miércoles tampoco. Y el jueves menos por los chubascos 
nocturnos.  Los artes menores, las barquitas trasmalleras, cinco siguen faenando tras el langostino. Una 
a la sepia. Tres (1 de Peñíscola) al pagel, corva, pescadilla y lisa. Una al languado, acedía y rombo. Y otra 
a la langosta, bogavante, cabracho, rape, brótola y raya. El palangrillo costero, dos embarcaciones (1 de 
Peñíscola) atraparon con anzuelo bacoreta, siendo ejemplares de 8 kg. Los recolectores de pulpo roquero 
con cadufo, tres barcas (1 de Benicarló) llevaron piezas de 1 a 3 kg. Y la marrajera, un barco italiano pilló en 
alta mar con este gran arte de anzuelos 5.000 kg de pez espada, siendo su tamaño de 20 a 60 kg/ejemplar.

El CSIC español ha liderado un grupo de científicos de 11 países que ha estudiado del 2015 al 2019 una 
serie de olas de calor que han dado lugar a eventos de mortalidad masiva, y que ha afectado 50 especies 
marítimas de todas las regiones de su cuenca. Así, durante cinco años se evaluó el calentamiento 
extremo sobre los organismos y ecosistemas. Se observaron estos impactos entre la superficie y los 45 
metros de profundidad, donde las olas de calor marinas registradas fueron excepcionales, afectando a 
más de un 90% del Mediterráneo y superando temperaturas de más de 26ºC en algunas grandes áreas. 
Algunas de las especies afectadas son clave para el mantenimiento y funcionamiento y la biodiversidad 
de los principales hábitats costeros, como praderas de algas y poblaciones coralinas.

O aladroc, en castellà li criden boquerón 
i bocarte. Cientificamente Engraulis 
encrasicolus. És un peix blau, per tant les seues 
carns greixoses són prou saboroses. Pertany 
a l’orde Clupleiformes i a la família Engràulids 
posseïx un cos allargat i cilíndric. Cap cònic. 
Morro apuntat. Boca ínfera, protàctil. Maxil·lar 
superior prominent i punxegut. L’inferior 
arriba fins la base de les narines. Té diminutes 
dents en ambdós mandíbules. Ulls grans sense 
parpelles. En el seu esquelet central corporal hi 
ha 44-47 vèrtebres. S’alimenta nadant a l’obrir 
el desmesurat aparell bucal com un embut 
i engolir el plàncton que filtra amb les seues 
nombroses branquioespines. Escamació; 44-
50 llises i caduques al llarg de la seua invisible 
línia lateral. Les aletes són amb ràdios blans i 
segmentats; D 15/18 és trapezoïdal, A 15/20, 
P 14/19, V 7 i C 2+22+3 forcada i en el seu 
inici hi ha dos escates característiques. El dors 
és de color blau verd, i els exemplars vells 
tenen el llom negrós. Flancs platejats amb 
banda llarga negrosa. I ventre blanc brillant. 
Aletes transparents i la cabal vorejada de 
negre. Talla 18 cm. Madura a l’any de vida. Es 
reproduïx a la primavera i a l’estiu s’acosta 
al litoral. Després de la fresa, la femella solta 
20.000 ous. Als 3 dies ix una larva. Longevitat 
sobre els 4 anys. Pelàgic. Gregari. Migratori. 
D’aleví es reunix en bancs per aigües prop de 
la costa amb poca salinitat als voltants de les 
desembocadures de rius. D’adult s’agrupa en 
cardúmens densos en alta mar a partir dels 100 
m de profunditat. Habitual en la nostra zona, 
en especial per marítimes aigües mitges entre 
el riu Ebre i les Illes Columbrets, sent capturat 
per la flota de la llum i bou. Es consumix fregit 
sense més, arrebossat, torrat, encebollad, 
escabetxat, o al típic suquet, etc. També 
s’elabora en filets blanquinosos al vinagre 
i adobats posteriorment amb all, jolivert i 
oli. I en saladura, després d’uns mesos en un 
procés de maceració i sempre condicionat a 
la temperatura ambient, sent dit anxova pels 
rogencs filetejats salats que es consumixen 
amb olis dit conserva. Ara les seues extraccions 
són mediocres, però de la dècada dels 60 a fins 
al 2010, en la nostra llotja s’ha subhastat molt 
de seitó desembarcat primer per teranyines 
Càntabres i Basques, i després per flotes 
mediterrànies procedents de ports des de 
Girona fins a Barbate.

Es un antiguo arte de pesca 
artesanal que servía para 
la captura de lisas, y que 
actualmente está en desuso. 
Consta de dos redes; una 
red de trasmallo sostenido 
por cañas, y otra red de 
malla estrecha con corcho y 
plomo. Para calarlo, primero 
se localiza a vistas un banco 
de estos peces, que según 
la época del año suelen ir 
nadando agrupados por 
calmadas aguas someras. 
Para ello, se otea la superficie 
del mar bien andando desde 
la misma orilla, acantilado, 
etc. o con un bote por lugares 
cercanos al litoral. Una vez 
divisado el sitio en concreto 
donde están las apiñadas 
lisas, y dependiendo de la 
profundidad, se cerca dicho 
cardumen con la red de malla 
estrecha, para ir formando un 

Pesqueras perdidas; el canyissat

cerrado círculo en vertical al sostener los 
corchos de la trenza superior la red a flor 
de agua, y por abajo poder llegar hasta 
el mismo piso con el plomo que lleva la 
otra trenza (siempre según las alturas 
de las profundidades). Acto seguido se 
cala la red de trasmallo sin plomo para 
ligarla a la otra red por la misma trenza 
de los corchos, quedando en horizontal 
flotando en el agua al tener el trasmallo 
las cañas insertadas entre las dos trenzas 
con corcho en la superior. De esta forma, 
las dos redes unidas se asemejan a la 
forma de un sombrero dispuesto cabeza 
hacia abajo. Con este diseño o engaño, 
las lisas no pueden huir nadando, ya que 

están totalmente cercadas, 
y cuando intentan saltar 
hacia fuera del agua 
(práctica habitual) para 
evadir por arriba la 
verticalidad del círculo, 
tras el saldo caen de lleno 
en las mallas dispuestas en 
horizontal a su alrededor 
por el  trasmallo, que está 
flotando sobre la superficie 
del mar.
Recalcar que dicho arte 
se lo confeccionaban los 
mismos pescadores a 
su gusto, ya que podían 
escoger la dimensión 
de largo, altura, etc., y 
lo hacían de diversos 
tamaños para calarlo entre 
una o dos personas.
Este arte lo utilizaban 
en especial por las 
proximidades de estuarios 
fluviales, sobre todo por 

la zona del Delta del Ebro. Esto no quiere decir que 
pescadores procedentes de la Rápita y Les Casses 
que se instalaron en nuestra ciudad, lo utilizaran 
en esporádicas ocasiones, sobre todo cuando la 
mar estaba muy en calma y ‘estes moles de peix’ se 
acercaban por calas y playas de poco calado, incluso 
por desembocaduras marítimas de ríos semi-secos 
como el de Sol de Rui, Servol o Aigua Oliva de 
nuestro término. Esta forma de pescar era uno de los 
sustentos predilectos de las gentes de la ribera, pues 
en su tiempo le fue más factible dedicarse a la captura 
de lisas, que a otras especies que cohabitaban en 
los mismos lugares, ya que sus extracciones eran 
más abundantes, y por lo tanto obtenían mayores 
beneficios tras su venta. Además, lo que también ha 
sido aparte del sustento económico, un ingrediente 
fundamental de las comidas preferidas de los 
pescadores, ya que sabían guisarlas de muchas 
maneras. 

Nuestro crustáceo rey no ha faltado durante todo el verano
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No nos demos a engaño

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

La frase que encabeza 
este artículo de 
opinión será la que 
más veces repetirán 

Guillem Alsina, Marc Albella y el resto de concejales 
del gobierno municipal en los próximos meses. 
Llevan ocho años gobernando y faltan únicamente 
9 meses para las elecciones municipales y ahora 
será cuando todo estará a punto de empezar.

Cuando faltaban pocos meses para las elecciones 
municipales del 2019 ya nos dijo Guillem Alsina 
que la pasarela sobre el río Servol estaba a punto 
de comenzar, que las obras eran inminentes. Lleva 
siete años largos gobernando y las obras siguen 
esperando su comienzo.
También faltaban pocos meses para acudir a las 
urnas y Guillem Alsina y Marc Albella nos dijeron 
a todos los vinarocenses que el segundo centro de 
salud estaba a punto de comenzar. Llevamos siete 
años largos de gobiernos del Botànic y de Alsina y 
ningún vinarocense ha visto, ni siquiera, la primera 
piedra.

La vía litoral que uniría a Vinaròs y Benicarló gracias 
a la lluvia de millones de los fondos EDUSI también 
estaba ya a punto en las últimas elecciones 
municipales y su construcción serviría para unir a 
las dos poblaciones. Seguimos esperando después 
de tres años y seguro que en unas semanas nos 
anuncian que el inicio será inminente.

La inversión millonaria de la Generalitat Valenciana 
en nuestro puerto también era inminente antes de 
las últimas elecciones. Quizás Alsina y Albella han 
olvidado sus promesas y las de sus compañeros 
en la Generalitat pero los vinarocenses no. Ahora 
bien, estamos seguros de que los socialistas 
volverán a decirnos que la inversión está a la 
vuelta de la esquina.

De la inversión prometida por el mismísimo Ximo 
Puig en Vinaròs para el polígono de Soterranyes 
ya no se acuerda ningún socialista vinarocense. 
Por lo visto deben tener memoria selectiva y las 
promesas solo aparecen en periodo preelectoral. 
El pufo socialista de Soterranyes por el que hemos 
pagado 12 millones de euros sigue siendo eso, un 
pufo.

Y junto a todo lo que está a punto de comenzar 
después de siete años largos de gobierno está la 
manipulación descarada y torticera de los medios 
públicos y de las redes sociales municipales 
convertidas en panfletos diarios de falsas 
promesas. El socialismo dura mientras dura el 
dinero de los demás y sobrevive mientras puede 
utilizar sin escrúpulos los recursos de todos para 
su autobombo. Alsina nos dirá que las obras están 
a punto de empezar, sin ser consciente que es su 
gobierno el que está a punto de terminar.

            En l’exposició  de la 
mostra dels alumnes 
de l’Escola municipal 
d’ Art de Vinaròs, que 

va tindre lloc a l’auditori Aizguals d’Izco al mes 
de maig, les responsables d’aquesta, després 
d’explicar els tallers i els horaris per proper curs van 
denunciar als mitjans de comunicació la situació 
d’abandonament que estan patint des de fa temps.
     
No es pot entendre que a dia d’avui, al segle 
XXI, aquesta escola amb més de 200 alumnes 
pateisquen unes condicions  tercemundistes.  
Manca de ventilació, sent habitual la manipulació 
de pigments tòxics per part  d’alguns usuaris, 
calefacció d’hivern, existència de goteres i molts 
desperfectes al mobiliari. 

Els alumnes han recollit més de 600 signatures, 
demanant els seu trastllat  a una altre espai amb 
unes mínimes condicions de salubritat, però fins 
ara no han estat escoltats per l’equip de govern 
(PSPV i COMPROMIS), encara que són sabedors de 
la seua precària situació. 

No han platenjat cap solució al respecte en 
les comissions informatives, ni han iniciat cap 
expedient adminstratiu per revertir la situació de 
l’escola. 
      
 En el mes de juny es va aprovar  per unanimitat 
una moció per dotar d’unes  instal.lacions dignes a 
l’escola municipal d’art de Vinaròs. Han passat dos 
mesos, aviat  començaran els tallers  i les classes,  
no en sabem res, com vé sent habitual la callada 
per resposta.
      
L’escola d’art al igual que les escoles de música 
són de gran importància perquè són trasmissores 
de cultura, i així es constata en la gran quantitat 
d’artistes que n’ixen.  

Són també una esperança per al jovens, que a 
voltes arriben un poc perduts, snse saber que fer 
i se’ls obri una porta  per a que descobreisquen 
l’art. També és una oportunitat per les persones 
majors per fer realitat unes inquietuds que  per les 
viscituds de la vida no han pogut tirar endavant.
      
 No podem començar el nou curs, al C/ Pere Gonell, 
un espai ple d’humitats, sense finestres, a 46º de 
temperatura a l’estiu i vestits amb abrics a l’hivern.  

En la moció que va ser recoltzada per tots els 
grups municipals instarem al govern municipal a 
dotar d’unes instal,acions dignes a “escola d’art”, 
per tant demanen que es complisca la voluntat de 
tots, tancar aquesta intal.lació de forma immediata 
i obrir un nou espai digne per la nostra escola 
municipal d’art.     

Está todo a punto
de empezar

La callada 
per resposta

Los hoteles llenos, él paseo a revosar, las playas 
a tope, los campos de futbol (ahora que ha 
empezado la temporada) llenos. Cualquiera que 
vea esto, creera que estamos en la champion 
lihg de la economia. Hasta, desde los sindicatos, 
recomiendan: Hay que disfrutar de las vacasiones, 
nos las merecemos. Nuestros padres, nos 
aconsejaban, que de diez, debiamos guardar dos 
(Claro que con sueldos que no llegan para pagar: 
alquiler, manutención e impuestos, dificilmente 
se puede ahorrar) Se está dando  él mensaje de 
vivir al dia, les estamos negando a las sguiente 
generaciones, un futuro. Negando un problema, 
dificilmente podemos solusionarlo, porque sin 
poner medios, no se solusionan los problemas. 
La inflacción por las nubes. No se puede abvertir 
de la venida de un otoño con restricciones, 
sin tomar medidas. Recuerdan la sequia, en él 
gobierno Zapatero. La solusion: desaladoras, 
llovio, subio él nivel de los pantanos y de los 
millones gastados en extructuras (el 90 % no 
han llegado a funcionar) nadie se acuerda. 2022 
año con una sequia alarmante. No aprendemos 
de los errores, mejor dicho, no gestionan evitar 
esos errores. Él gas, del que apenas teniamos 
dependencia de Rusia 15 % Ahora le estamos 
comprando él 30% (para llenar los depositos) 
Él gas que compramos a EUA, es un 20% más 
caro que él que comprabamos a Argelia. Él giro 
con respecto a Argelia, está ocasionado al país 
una perdida de millones. La dependencia del 
gas americano (mucho más caro) él riesgo de 
suspensión del servio de Argelia o él incremento 
de precio por parte de está. Son errores politicos. 
A un gobierno, no se le puede pedir que solo 
gestione los servicios a cambio de nuestros 
impuestos, que tambien, si no, que ponga los 
medios para que sus ciudadanos: vivan, trabajen 
y no vislumbren un futuro incierto.

Antonio B.Najar
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CULTURA

  T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A                                      

ÀGORA   
Club de lectura       Llegir  compartint  és llegir més vegades.... 

 

Divendres, 16 setembre,  17h30’     
Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs  

“El infinito en un junco ”                     
                                       d’Irene Vallejo                    

 

Presenta el llibre :  Paco Molpeceres 
 

 

  
 Leer es siempre un traslado, 
un viaje, un irse para 
encontrarse.  
 

Leer, aun siendo un acto 
comúnmente  sedentario, 
nos vuelve a nuestra condición 
de nómadas .  
 
 ( Irene Vallejo, El infinito en un junco) 
 

    

Fins al passat 14 d’agost, al centre cultural del municipi de Càlig ha acollit 
l’exposició de l’artista vinarossenca Núria Albesa.

La seva passió per la pintura li va portar a aconseguir el somni de la seva 
vida, estudiar Belles Arts entre Barcelona i Milà.
Durant la seva estada a Itàlia, va descobrir el seu estil artístic, que la diferèn-
cia de la resta d’artistes allà on va.
Seguidament, va cursar un màster de disseny i il·lustració a València, amb el 
que va aprendre a crear la seva pròpia marca i a estar al dia en el món digital.
Actualment, té el seu estudi a Madrid, treballa en diferents galeries 
d’Espanya i d’Europa i les seves obres es poden adquirir tant per encàrrec, 
com per disponibilitat contactant directament amb ella.

Segons ha manifestat Núria, li agrada molt realitzar exposicions a prop de la 
ciutat que l’ha vist créixer, ja que no sols es dóna a conèixer, sinó que també 
es troba acompanyada per les seves amistats.

Isaac Molina

La vinarossenca Núria Albesa exposa a Càlig “Descobrint raconets” 
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CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

L’ artista urbà vinarossenc, Francisco López ‘Chile’ i 
altres tres artistes urbans, Pastron (Madrid), Maese 
(Madrid) i Grajo (Vall d’Uixó), han signat un nou 
gran mural a la localitat en el qual han homenatjat 
la figura de l’humorista malagueny Chiquito de la 
Calzada, que va morir a finals de 2017.  
L’espectacular grafiti s’ha realitzat en un gran mur 
d’uns 20 o 25 metres de llarg del camí dels Bove-
rals, de propietat municipal. El nou mural no forma 
part de la iniciativa ‘Vinaròs Art Urbà’, sinó que ha 
sigut una idea sorgida d’aquests propis artistes ur-
bans que han pogut dur a terme en els dos últims 
caps de setmana. La decisió d’immortalitzar a Chi-

quito de la Calzada, “va sorgir de manera espontà-
nia entre nosaltres, i a l’hora de pintar també vam 
improvisar molt”, explicava Chile.  

La cara de l’humorista en un característic gest seu 
i les signatures de cadascun dels artistes i frases 
mítiques de Chiquito formen part d’aquest divertit 
mural que alegra una de les avingudes d’entrada a 
la localitat pel riu Cervol.  

Encara que aquest nou mural urbà no forma part 
de la iniciativa cultural “Vinaròs Art Urbà”, no hi ha 
dubte que bé poguera estar inclòs en la ruta exis-

tent en el municipi per a contemplar aquest tipus 
d’art. I és que, en molt pocs anys, la ciutat ja disposa 
d’autèntiques expressions artístiques a l’aire lliure 
creant un recorregut turístic molt interessant. Un 
gran mural dedicat al músic i compositor local Car-
les Santos (realitzat pel mateix Chile), un altre de 
foment de la lectura en els voltants de la bibliote-
ca, signat per Juanjo Surace, un altre dedicat a E.T. 
L’Extraterrestre, el gran astronauta realitzat per Ja-
vier Robledo XAV, o  la capitana Marvel i Superman 
de la plaça Hort dels Escribano, també de Chile, són 
algunes de les obres que formen part d’aquest re-
corregut.

X.Flores

Quatre artistes urbans immortalitzen 
a Chiquito de la Calzada a Vinaròs

este Verano

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
hasta el 11 de septiembre

Vinaròs
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ESPORTS

Les inscripcions ja 
estan obertes 

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

Per cinquena vegada el Motoclub Vinaròs participarà en els Sis Dies 
Internacionals d’Enduro (ISDE) que enguany se celebrarà del 29 d’agost 
al 3 de setembre a Le Puy en Velay, França. Es tracta d’una de les cites més 
importants per als amants del motor on s’espera la participació de més de 700 
pilots i 122 equips d’arreu del món que competiran per aconseguir els millors 
temps. L’equip vinarossenc participarà en la categoria C3 amb motos de 300 
centímetres cúbics.

La regidora d’Esports, Begoña López, destacava que “des de l’Ajuntament 
sempre s’oferirà el màxim suport possible per a la promoció i foment de 
l’esport, sobretot en les categories veteranes com és el cas dels pilots Castejón, 
Casanova i Massó”.  En aquest sentit, desitjava molta sort als motoristes en la 
seua cinquena participació en la prova dels Sis Dies Internacionals d’Enduro i 

insistia sempre donaran suport a tots els esportistes que porten el nom de la 
ciutat allà on competeixen. 
Per la seua banda, Casanova detallava que “al llarg de la competició els pilots 
haurem de recórrer cada jornada prop de 250 quilòmetres en diferents circuits, 
que posaran a prova la nostra resistència i perícia a sobre de la moto”. Així 
mateix afegia que els pilots no disposaran de cap assistència mecànica i en 
cas d’avaria ells mateixos hauran de fer les reparacions. En aquest sentit, tant 
Massó com Castejón destacaven que el principal objectiu és finalitzar els Sis 
Dies Internacionals d’Enduro i agraïen el suport dels patrocinadors perquè 
faran possible un any més la participació en la prova. 
Cal destacar que Massó forma part del Moto Club de Sitges i suma més de 40 
participacions en els Sis Dies Internacionals d’Enduro, des de fa cinc forma part 
de l’equip vinarossenc, gràcies a les bones relacions entre els dos clubs.

El Motoclub Vinaròs participarà al ISDE França 2022
L’equip vinarossenc estarà format pels pilots Javier Castejón, Arturo Casanova i Joan Massó 

amb l’objectiu de finalitzar aquesta competició tan complicada
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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 2022-2067 de fecha 10 de agosto de 2022, 
se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación del SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO 
FURGONETA PARA LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL DE VINARÒS (LOTE 1) Y DOS 
MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS PARA LA POLICÍA LOCAL DE VINARÒS (LOTE 2). (EXP.GRALS. 
33/22 GEST. 5572/22). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 29 de agosto de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
Vinaròs a  16 de agosto de 2022   
     
 
 
 

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1982 de data 2 d’agost 2022, van ser aprovades la 
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat de cinc places d’ AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA, escala d’Administració General, subescala auxiliars, grup C, 
subgrup C2, vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs i 
incloses en l’oferta d’ocupació pública per al 2019, 2021 i 2022, pel sistema de selecció 
oposició, torn lliure. 

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en el Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 03/08/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es). 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a partir del dia següent de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

Vinaròs a 17 d’agost de 2022  

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 
 

 

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 2022-2083 de fecha 11 de agosto de 2022, 
se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación del SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACONTECIMIENTO GÁMESIS (LOTE 1) Y EL 
DISEÑO DE LA IMAGEN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL (LOTE 2). 
(EXP.GRALS. 27/21 GEST. 7903/21). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 29 de agosto de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
Vinaròs a  16 de agosto de 2022   
     
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1950/2022, de data 28 de juliol de 2022 , van ser aprovades la 
convocatòria  i  les  bases  per  a  la  provisió  en  propietat  d’una plaça  de TÈCNIC/A EN 
INTEGRACIÓ  SOCIAL, Escala  d’Administració  Especial,  subescala  Tècnica,  Tècnics 
Mitjans  grup B vacant en la Plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vinaròs i 
inclosa en l'oferta pública d'ocupació per al 2022  pel sistema de selecció oposició, torn  
lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 29/07/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

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

El que es fa públic per a general coneixement. 
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TAULER MUNICIPAL

Esports d’estiu
Aeròbic a la platja

Del 15 de juliol al 31 d’agost,  
d’ 11 a 12 h dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous i divendres 

Platja del Fortí

Ioga a la platja
Del 18 de juliol al 31 d’agost,  
de 20 a 21.30 h dilluns, dimecres i 
divendres 

Platja de Fora del Forat

Balls d’estiu: Cubbà
Del 19 de juliol al 31 d’agost,  
de 19 a 20 h dimarts i dijous 

Pèrgola del passeig de Fora del Forat

10 k nocturn
10 de setembre

Més informació a esports.vinaros.es

Comerç i 
artesania
Nit de compres al passeig

24 de juliol i 14 d’agost,  
de 18 a 24 h 

Pèrgola del passeig de Colom 
 ʯ Organitza l’Associació de Comerciants de 

Vinaròs

Botigues al carrer
11 de setembre, de 9 a 21 h 

Pl. Parroquial, pl. Sant Agustí, c. Major 
i c. Safon 
 ʯ Organitza l’Associació de Comerciants de 

Vinaròs

Fira d’artesania
Activitats amb temàtica pirata del 8 
a l’11 de setembre, de 19 a 24h 

Pèrgola del passeig de Colom 

Activitats 
infantils
Parada de la gira Nintendo 
a Vinaròs «Aixeca’t i juga»

4 i 5 d’agost, de 18 a 24 h 

Envelat de l’Atlàntic 

Mostra de fanalets
26 d’agost, de 19 a 20.30 h  
Taller de fanalets elaborats amb meló 
de moro. Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez
 ʯ Organitza Ball de Dimonis

Activitats 
infantils 
organitzades per 
la Biblioplatja
Cicle de concerts La Mar 
de Cultures

8, 15, 22 i 27 d’agost,  
de 20 a 21 h 
 ʯ Multilingüe

Pèrgola del paseig de Blasco Ibáñez 

Espectacle nocturn: Olea
26 d’agost, de 22 a 22.45 h 

Pèrgola del paseig de Blasco Ibáñez 

A més a més la Biblioplatja orga-
nitza un gran ventall de tallers i 
activitats que pots consultar en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recollida d’entrades  gratuïtes una 
setmana abans de cada sessió a 
la Biblioplatja de la platja del Fortí. 
Horari de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 
20 h de dimarts a dissabte.

Festival de 
Vinaròs: Festival 
Internacional de 
Curtmetratges 
Agustí Comes
Del 19 al 22 de juliol

Vinaròs Arena
 ʯ Llirament de premis: 30 de juliol

Entrades disponibles i gratuïtes a la 
Fundació Caixa Vinaròs del 12 al 15 
de juliol de 18 a 20 h.  
Aforament limitat. 

Olé Vinaròs 
Festival
11 d’agost 

Vinaròs Arena 
 ʯ 12.00 h: Taller de ball de sevillanes + flash 

mob. Places limitades
 ʯ 13.00 h: Música d’ambient, rumbes i 

sevillanes per ballar.
 ʯ 20.00 h: La Meligrana. Tardeo flamenc. 
 ʯ 22.30 h: Inés Rubio. Espectacle de ball 

flamenc amb Inés Rubio.

Visites guiades
Lúdiques per a famílies

Vinaròs, poble de pescadors
Els dijous de juliol i agost,  
de 16.30 a 18 h 
(21 i 28 de juliol / 4, 11, 18 i 25 d’agost)

Ruta guiada per explorar el fascinant 
món de la mar i la mil·lenària cultura 
marinera de Vinaròs. Descobrirem la 
història de la pesca a la Mediterrània, el 
port, la confraria, com funciona la llotja, 
les embarcacions i les principals arts de 
pesca. 
 ʯ 7€/adult
 ʯ 4€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït menors de 7 anys

Inclou vermut vinarossenc i aperitiu de 
producte mariner km 0.

Treasure Hunt: A la recerca del 
tresor pel centre històric de 
Vinaròs

Dimecres 27 de juliol i divendres 19 
d’agost, a les 18.30 h

Joc d’habilitat estratègica per equips 
i contrarellotge amb proves i pistes 
d’enginy als voltants del  patrimoni  
històric de Vinaròs. 10 enigmes per a 
resoldre en 90 minuts per equips de 5/6 
components. Activitat a l’aire lliure. 
 ʯ 6€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït menors de 7 anys

Inclou refresc de granissat de llima tradicional 
per a totes les persones participants, material 
de suport i premis per equips als guanyadors.

Històriques

Campanes, capvespres i vins 
d’alçada 

Dijous 21 de juliol a les 20.15 h i 
dijous 25 d’agost a les 19.45 h 

Recorregut per l’art, la història i avatars 
de l’església fortalesa i torre campanar 
de Vinaròs, els seus llocs menys 
coneguts i visitats, en clau de la vinya, 
el vi i la seua relació històrica amb 
Vinaròs i els seus ordes religiosos.

Finalitzarem aquesta experiència 
d’alçada amb un tast de selecció de dos 
dels millors vins naturals elaborats al 
Maestrat.
 ʯ 8€/adult

Experiència no dissenyada per al gaudi de 
menors.

Multisensorials nocturnes

Oliveres i estels 
Dissabte 13 d’agost  i diumenge 14 
d’agost, de les 20.45 h  
a les 23.45 h.

Experiència multisensorial a la 
llum de les estrelles amb visita als 
espectaculars camps d’oliveres 
mil·lenàries de la Jana: senderisme 
nocturn, gastronomia, art, música i 
llegendes en una experiència única. 
Cita a cegues per tal de descobrir 
una de les oliveres més espectaculars 
i longeves del planeta. Seguirem el 
fil conductor dels mites i llegendes 
teixides al llarg dels segles i 
civilitzacions (mesopotàmics, fenicis, 
egipcis, grecs, romans, musulmans) 
entorn de l’arbre més emblemàtic de la 
Mediterrània: l’olivera. 
 ʯ 15€/adult
 ʯ Activitat recomanada per a majors de 12 

anys
Inclou concert de peces clàssiques en viu al 
peu de les oliveres monumentals i degus-
tacions gurmet de receptes de diverses 
èpoques amb l’oli d’oliva com a protagonista.

Gastronòmiques 

Caçador de tòfones
Dimecres 24 d’agost, a les 18 h

Gaudeix de la inoblidable aventura 
de caçar la tòfona d’estiu al cor del 
Maestrat. De la mà d’un expert tofoner 
local ens endinsarem en el bosc i 
explorarem els secrets i varietats 
així com les sorprenents aplicacions 
gastronòmiques de la deliciosa tòfona.  
 ʯ 8€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït menors de 7 anys

Inclou tast de tòfones i productes de  
proximitat.

Enoturística 

Verema a trenc d’alba
Diumenge 4 de setembre, a les 10 h

Descobreix tots els secrets del 
fascinant món del vi i la seua estreta 
relació amb la cultura mediterrània i 
amb la història de Vinaròs. Participarem 
en la verema a trenc d’alba i en el 
trepitjat del raïm. 
 ʯ 8€/adult
 ʯ 5€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït menors de 7 anys

Tast de mostos i visita al celler i sala de 
vinificació.

Inclou tast guiat de vins locals i aperitiu de 
km 0.

Compra en línia de les entrades en 
wwww.turisme.vinaros.es  
 
Aforaments limitats en totes les 
visites 
 
Més informació sobre punt de  
sortida  a la Tourist Info Vinaròs. 
Totes les visites tenen una duració 
aproximada de 2 hores

Agenda  
d’activitats 
turístiques 2022

T O U R I S T  I N F O  V I N A R Ò S

Passeig de Colom 
12500 Vinaròs 964 45 33 34 

vinaros@touristinfo.net

O R G A N I T Z A

Regidoria de Promoció  
de la Ciutat i Interés Turístic

 F @turismevinaros  � TurismeVinaros  � @Turisme_Vinaros

www.turisme.vinaros.es

Estiu
Verano

 

AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1950/2022, de data 28 de juliol de 2022 , van ser aprovades la 
convocatòria  i  les  bases  per  a  la  provisió  en  propietat  d’una plaça  de TÈCNIC/A EN 
INTEGRACIÓ  SOCIAL, Escala  d’Administració  Especial,  subescala  Tècnica,  Tècnics 
Mitjans  grup B vacant en la Plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vinaròs i 
inclosa en l'oferta pública d'ocupació per al 2022  pel sistema de selecció oposició, torn  
lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 29/07/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

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

El que es fa públic per a general coneixement. 
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1949/2022, de data 28 de juliol de 2022 , van ser aprovades la 
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1950/2022, de data 28 de juliol de 2022 , van ser aprovades la 
convocatòria  i  les  bases  per  a  la  provisió  en  propietat  d’una plaça  de TÈCNIC/A EN 
INTEGRACIÓ  SOCIAL, Escala  d’Administració  Especial,  subescala  Tècnica,  Tècnics 
Mitjans  grup B vacant en la Plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vinaròs i 
inclosa en l'oferta pública d'ocupació per al 2022  pel sistema de selecció oposició, torn  
lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 29/07/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

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

El que es fa públic per a general coneixement. 
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ACTUALITATTAULER MUNICIPALE L  D I A R I E TVinaròs

Mi hermano persigue 
dinosaurios

Dimecres 24 d’agost 

No recomanada per a menors de 7 anys

Adú
Dimecres 31 d’agost 

No recomanada per a menors de 16 
anys

La lista de los deseos
Dimecres 7 de setembre 

No recomanada per a menors de 12 
anys

Recollida d’entrades gratuïtes a la 
Tourist Info Vinaròs. Les entrades es 
podran recollir una setmana abans 
de cada sessió. Màxim 2 entrades 
per persona. 
 
Horari Tourist Info: de dilluns a dis-
sabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 
El 20% de les entrades es podran 
recollir el dia de l’espectacle a la 
taquilla del Vinaròs Arena de 18.30 
a 21.30 h

Cinema sota les 
estrelles 
A les 22 h
Vinaròs Arena

Subtitulades per a persones amb 
discapacitat auditiva
 ʯ Entrades gratuïtes

A todo tren, destino 
Asturias 

Dimecres 27 de juliol

No recomanada per a menors de 7 anys   

Volando juntos
Dimecres 3 d’agost

Tots els públics

La familia que tú eliges 
Dimecres 10 d’agost

No recomanada per a menors de 7 anys

Explota, explota
Dimarts 16 d’agost

Tots els públics 

Spirit
Dimecres 17 d’agost 

No recomanada per a menors de 7 anys

Cicle de 
concerts al 
Vinaròs Arena
Els dijous a les 22.30 h 

Vinaròs Arena

Recollida d’entrades gratuïtes a la 
Tourist Info Vinaròs. Les entrades es 
podran recollir una setmana abans 
de cada sessió.  
 
Horari Tourist Info: de dilluns a dis-
sabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.  
 
El 20% de les entrades es podran 
recollir el dia de l’espectacle a la 
taquilla del Vinaròs Arena de 18.30 
a 22 h

Free Boleros
Dijous 4 d’agost

Formació valenciana de 4 integrants, 
amants del bolero, la bossa nova i el 
latin jazz. Des de la seua fundació 
l’any 2010, el seu repertori ha anat 
evolucionant fins a incorporar altres 
estils com el pop. Interpreten temes 
coneguts donant-los el seu estil 
personal que busca que el públic 
els puga sentir com seus. Als seus 
concerts creen una atmosfera íntima 
que provoca el despertar de la nostra 
sensibilitat musical. 

Inés Rubio
Dijous 11 d’agost

Olé Vinaròs Festival (consulteu la 
programació de tot el dia)

Inés Rubio és una bailaora de flamenc 
catalana. Es forma a l’escola de 
ball flamenc La Tani de Barcelona, 
posteriorment a Sevilla rep classes 
de Farruquito i de Carmen Ledesma 
entre d’altres. Amb 26 anys passa a 
formar part de la primera companyia de 
flamenc de Tarragona, amb l’espectacle 
Tarraconeando. Ha treballat en alguns 
dels millors tablaos flamencs de la 
geografia espanyola i ha participat en 
festivals i concursos com el Concurso 
Internacional de Anilla la Gitana de 
Ronda, on va obtenir el primer premi 
i va ser semifinalista al Concurso 
Internacional de les Minas de la Unión. 
Els dos darrers anys ha impartit classes 
al Japó. Al Vinaròs Arena podrem 
gaudir del seu art en el marc del II Olé 
Vinaròs Festival. 

Violencheli Brothers
Dijous 18 d’agost

Aquests dos joves virtuosos del violí i 
violoncel valencians acompanyats per 
Pau Chafer Jazz Trio ens submergiran 
en un desafiament absolut i ens 
deixaran bocabadats portant-nos en 
un viatge musical fantàstic de Bach a 
Michael Jackson, de Mozart a Alejandro 
Sanz, de Vivaldi a Paco de Lucía, amb 
clàssics de la música versionats al jazz i 
al pop internacional.

Van ser finalistes del Got Talent 
Espanya 2021 i des de llavors estan 
realitzant una exitosa gira per tota 
la geografia espanyola, La Rioja, 
Castella-la Manxa, Extremadura, 
Valladolid, Toledo, així com els 
principals auditoris del territori valencià: 
Alcoi, Sagunt, Palau de la Música de 
València, etc.

Dómisol Sisters
Dijous 25 d’agost

Un gran concert divertit i dinàmic, que 
contagia energia positiva i fa retrocedir 
el públic en el temps fins a l’era daurada 
del swing.

Dómisol Sisters naix el 2011 amb la 
intenció de recrear, amb arranjaments 
propis, la música swing dels anys 30 
i 40. El 2014, la banda valenciana 
llança el seu primer disc Get on 
Board!. Gràcies a la gran acollida del 
seu treball, el 2016, estrena el segon 
àlbum Take that Swing!. A més, el 
desembre del 2021 estrenen el seu 
primer disc nadalenc amb el nom Xmas 
in Central Park. Actualment, després 
de recórrer gran part del país i actuar 
en nombrosos teatres, sales i clubs, a 
més de participar a diferents festivals, 
el grup presenta el seu tercer projecte 
Smile.

Bárbara Breva
Dijous 1 de setembre

Amb un estil versàtil en què sobretot 
prima l’expressió, els matisos i la 
connexió amb l’espectador, al repertori 
de la cantant valenciana conviuen 
des de la balada jazz més íntima al 
up-tempo més descarat, sense oblidar 
la bossa nova o el blues i les picades 
d’ullet al funk, el soul, el rock, el pop, 
el bolero o la cançó sud-americana, tot 
esquitxat per la constant aventura de la 
improvisació i la recerca de l’emoció.

En aquesta proposta, la cantant 
s’envolta de destacats músics de 
l’escena jazzística valenciana i forma 
una banda eclèctica, pensada per 
acostar el jazz a altres músiques i 
viceversa, en un concert vibrant on els 
ritmes nord-americans (el jazz, el blues, 
el musical), s’impregnen d’aires llatins, 
aromes mediterrànies i tints folklòrics 
que envolten l’espectador en un viatge 
musical amb una infinitat d’influències. 

Gastronomia 
Jornades de cuina del 
ranxo mariner

Del 17 de setembre al 17 d’octubre

Consulteu els menús en  
turisme.vinaros.es a partir de l’1 de 
setembre.

Vinaròs de tapa en tapa
Del 17 de setembre al 17 d’octubre

Consulteu els menús en  
turisme.vinaros.es a partir de l’1 de 
setembre.

Cicle de concerts al Vinaròs ArenaCinema sota les estrelles 

A todo tren, 
destino Asturias

La familia que tu 
eliges

Spirit Mi hermano 
persigue 
dinosaurios

Volando juntos Explota, explota Adú La lista de los 
deseos

Free Boleros Inés Rubio Violencheli Brothers Dómisol Sisters Bárbara Breva

"Que apunta de prejuicio no se muera y los puentes desintegran la alambrada del dolor."
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    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2065 de fecha 10 de agosto de 2022, 
se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación de la EXPLOTACIÓN DEL BAR UBICADO 
EN LA PLAZA DE TOROS DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 16/22 GEST. 2917/22). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 29 de agosto de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
Vinaròs a  16 de agosto de 2022   
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    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2082 de fecha 11 de agosto de 2022, 
se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación de la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE DEPORTE ESCOLAR DE INVIERNO DEL AYUNTAMIENTO 
DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 14/22 GEST. 2193/22). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 29 de agosto de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  16 de agosto de 2022   
     
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1950/2022, de data 28 de juliol de 2022 , van ser aprovades la 
convocatòria  i  les  bases  per  a  la  provisió  en  propietat  d’una plaça  de TÈCNIC/A EN 
INTEGRACIÓ  SOCIAL, Escala  d’Administració  Especial,  subescala  Tècnica,  Tècnics 
Mitjans  grup B vacant en la Plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vinaròs i 
inclosa en l'oferta pública d'ocupació per al 2022  pel sistema de selecció oposició, torn  
lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 29/07/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

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

El que es fa públic per a general coneixement. 
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TAULER MUNICIPAL

BAN D'ALCALDIA 

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

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

Reguladora de les Bases de Règim Local, 

FAIG SABER 

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

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

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

Ajuntament, es recorda als veïns que: 

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

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

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

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

la correcta convivència social.

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

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

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

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

màxim estipulat. 

Constitueixen infracció a la present Ordenança, les següents conductes:

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

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

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

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

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

prohibició  anterior,  les  obres  urgents  per  raons  de  seguretat  o  de 
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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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Exp. 861/2022

TASA MEMU2022-1

Tesorería / FFG / im

ANUNCIO

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

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

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

Ayuntamiento y en el BOP.

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

de 2022.

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

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

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
ESQUELES PUBLICITAT

En memoria de:

Klaus Walter 

Que murió en Vinaròs
el dia 11 de agosto de 2022

a los 84 años de edad 

D.E.P.

Sonríe aunque solo sea una sonrisa triste,
porque más triste que la sonrisa triste, 

es la tristeza de no saber sonreír.

   

Te echo mucho de menos 
Medi - Elisabeth

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

Ja pots reservar
els LLIBRES

DE TEXT
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Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció:  Laborals: 9.00 i 
19.00 h  Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 
12.00 i 19.00h. 

Convent Divina Providència: 
Laborals: 19.00 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

20 agost MATEU C/Sant Francesc 103
21 agost TORREGROSA Av Llibertat 9
22 agost PITARCH C/Pilar 120
23 agost VINARÒS FARMÀCIA Plaça Església
24 agost FERRER Pl. Sant Antoni 34
25 agost ROCA C/Sant Francesc 6
26 agost GUIMERÁ   Plaça Església

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

Origen: VINARÒS
Destino: VALENCIA (TODAS)
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14433 REGIONAL 06.30 08.57 2h. 27min. 12.30
14018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 14.10
38018 REGIONAL 07.10 09.05 1h. 55min. 12.30
14435 REGIONAL 08.15 10.41 2h. 26min. 12.30
14437 REGIONAL 09.25 11.51 2h. 26min. 12.30
00697 TORRE ORO 10.45 12.20 1h. 35min. 25.50
14461 REGIONAL 12.25 14.54 2h. 29min. 12.30
18093 REG.EXP. 13.11 15.08 1h. 57min. 14.10
00463 Intercity 13.56 15.30 1h. 34min. 25.50
38022 REGIONAL 14.12 16.08 1h. 56min. 12.30
14022 REG.EXP. 14.12 16.08 1h. 56min. 14.10
14443 REGIONAL 15.25 17.58 2h. 33min. 12.30
00165 Intercity 16.54 18.35 1h. 41min. 25.50
14463 REGIONAL 17.10 19.41 2h. 31min. 12.30
05701 Intercity 18.20 20.04 1h. 44min. 17.60
14304 REGIONAL 19.42 21.55 2h. 13min. 12.30
14465 REGIONAL 21.15 23.41 2h. 26min. 12.30

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

Origen: VINARÒS
Destino: CASTELLÓ
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14433 REGIONAL 06.30 07.25 55min. 7.40
14018 REG.EXP. 07.10 08.04 54min. 8.40
38018 REGIONAL 07.10 08.04 54min. 7.40
14435 REGIONAL 08.15 09.16 1h. 1min. 7.40
14437 REGIONAL 09.25 10.25 1h. 0min. 7.40
00697 TORRE ORO 10.45 11.24 39min. 18.90
14461 REGIONAL 12.25 13.20 55min. 7.40
18093 REG.EXP. 13.11 13.59 48min. 8.40
00463 Intercity 13.56 14.37 41min. 18.90
38022 REGIONAL 14.12 15.03 51min. 7.40
14022 REG.EXP. 14.12 15.03 51min. 8.40
14443 REGIONAL 15.25 16.25 1h. 0min. 7.40
00165 Intercity 16.54 17.37 43min. 18.90
14463 REGIONAL 17.10 18.10 1h. 0min. 7.40
05701 Intercity 18.20 19.02 42min. 10.40
14304 REGIONAL 19.42 20.34 52min. 7.40
14465 REGIONAL 21.15 22.15 1h. 0min. 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 24/11/20

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 - Av. Maestrat nº 24

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  16 agosto 2022 16:58:39

Origen: VINARÒS
Destino: BARCELONA (TODAS)
Trenes para el día: viernes 16 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18084 REG.EXP. 06.48 10.25 3h. 37min. 17.60
99402 MD 10.03 14.28 4h. 25min. 13.00
18096 REG.EXP. 18.55 22.57 4h. 2min. 17.60

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

Origen: BARCELONA (TODAS)
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: viernes 16 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18093 REG.EXP. 09.43 13.11 3h. 28min. 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 23.19 3h. 36min. 17.60

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

Origen: VALENCIA (TODAS)
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14430 REGIONAL 05.38 07.43 2h. 5min. 12.30
14432 REGIONAL 06.45 08.59 2h. 14min. 12.30
38020 REGIONAL 07.55 10.02 2h. 7min. 12.30
14020 REG.EXP. 07.55 10.02 2h. 7min. 14.10
14462 REGIONAL 09.45 12.05 2h. 20min. 12.30
14444 REGIONAL 12.20 14.50 2h. 30min. 12.30
00460 Intercity 12.55 14.29 1h. 34min. 25.50
05710 Intercity 13.16 15.06 1h. 50min. 17.60
14302 REGIONAL 14.17 16.21 2h. 4min. 12.30
14446 REGIONAL 14.30 16.55 2h. 25min. 12.30
00694 TORRE ORO 16.24 18.00 1h. 36min. 25.50
18096 REG.EXP. 16.38 18.44 2h. 6min. 14.10
14464 REGIONAL 16.50 19.15 2h. 25min. 12.30
00264 Intercity 16.59 18.29 1h. 30min. 25.50
98289 LD-MD 17.49 22.03 4h. 14min. 22.00
14452 REGIONAL 18.35 21.05 2h. 30min. 12.30
38016 REGIONAL 20.07 22.03 1h. 56min. 12.30
14016 REG.EXP. 20.07 22.03 1h. 56min. 14.10

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

Origen: CASTELLÓ
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14430 REGIONAL 06.48 07.43 55min. 7.40
14432 REGIONAL 08.04 08.59 55min. 7.40
38020 REGIONAL 09.07 10.02 55min. 7.40
14020 REG.EXP. 09.07 10.02 55min. 8.40
14462 REGIONAL 11.10 12.05 55min. 7.40
00460 Intercity 13.45 14.29 44min. 18.90
14444 REGIONAL 13.50 14.50 1h. 0min. 7.40
05710 Intercity 14.18 15.06 48min. 10.40
14302 REGIONAL 15.26 16.21 55min. 7.40
14446 REGIONAL 16.00 16.55 55min. 7.40
00694 TORRE ORO 17.20 18.00 40min. 18.90
00264 Intercity 17.46 18.29 43min. 18.90
18096 REG.EXP. 17.51 18.44 53min. 8.40
14464 REGIONAL 18.20 19.15 55min. 7.40
14452 REGIONAL 20.10 21.05 55min. 7.40
38016 REGIONAL 21.09 22.03 54min. 7.40
14016 REG.EXP. 21.09 22.03 54min. 8.40

CV002-VINARÒS - BENICARLÓ - PEÑISCOLA
DILLUNS A DIUMENGE del 21 de juny al 20 de setembre

BENICARLÓ pl. Constitució de 6:45 a 22.30 

PEÑÍSCOLA

HORARIS ACTUALITZATS A 21/06/2022

Divendres i dissabtes laborables eixides addicionals 
a les 2:10 i 2:40 VINARÒS 

Vinaròs - Ríu Servol 

Av. Llibertat s/n

Picasso (Av Picasso, 18)

Església (S. Cristóbal, 25)

Av. Pio XII
RENFE Vinaròs

Pol. Vinaròs (Pistes atletisme)
Hospital Comarcal (Av. Gil Atrocillo)

Pol. Vinaròs (Carrefour)
Av. Magallanes, 61

RENFE Benicarló 

Jardins Pz. Constitució, 1
Av. Maestrat, 24

Dr. Fleming s/n (junt Mercadona)
Neptuno

Farell (Av. Papa Luna, 73)

La Caracola (Av. Papa Luna, 370)
Can Vicente (Av. Papa Luna) - Plenamar

H. Peñíscola Plaza-Ctra.Vieja Benicarló Peñíscola

Casablanca (Av. Papa Luna) Rte. Fontana
Voramar - Gran Hotel Peñíscola

Bodegón 2000 (Av. Papa Luna, 80)
Peñismar - Piscina Municipal

Acuazul - Aptos. Picasso
H. Peñíscola Palace - H. Felipe II

H. María Cristina - (Av. Papa Luna, 10)
Hostería del Mar (Av. Papa Luna, 19)

Pz. Constitució (Ajuntament)
Turisme (Av. Primo Rivera, 31)

Castillo (Pz. JB Antonelli)

ANADA

TORNADA

www. autosmediterraneo.com     964 40 19 36

ANADA TORNADA

Plaza Illueca

VINARÒS de 6.15 a 22.00 cada 15 minuts 
22:20, 22:40, 23:00, 23:30 y 0:00
Divendres i dissabtes laborables eixides 
addicionals a les 0:30 i 1:00

PENÍSCOLA de 7.30 a 23.00 cada 15 minuts, 
23:20, 23:40, 0:00, 0:15, 0:45, 1:15

Divendres i dissabtes laborables eixides 
addicionals a les 1:45 i 2:15

Vinaròs > Estació RENFE Benicarló a les 
8:00, 9:30, 10:30, 12:15, 12:45, 13:45, 
14:00, 15:15, 16:45, 18:15, 19:30, 21:00

cada 15 minuts, 22:50, 23:10, 23:30, 0:00 y 0:30 
Divendres i dissabtes laborables eixides 
addicionals a les 1:00 i 1:30

BENICARLÓ pl. Constitució de 7:55 a 23:25 cada 
15 minuts (a las xx:10, xx:25, xx:40, i xx:55), 
23:45, 0:05, 0:25, 0:40, 1:10, 1:40

Peñiscola > RENFE Benicarló a les 
7:45, 9:00, 9:30, 10:30, 12:00, 12:30, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:45, 19:15, 
20:45.
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29 de maig de 2021


