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Vinaròs avança les tasques preventives
contra la gota freda

La programació del 781 aniversari
de la Carta de Poblament

Millores al col·legi Sant Sebastià
amb una inversió de 375.000€

Perruquers solidaris
contra el càncer

La iniciativa recapta 1.340€ en tallar el pèl a 268 persones
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I M P O RTA N T
Aquest setmanari no accepta com a 
seues les opinions expressades pels 
col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l’autenticitat 
de la publicitat. Les col·laboracions ens 
poden fer arribar per correu electrònic 
a diariet@vinaros.es i no podran 
sobrepassar les 25 línies en Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fix. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
DNI de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del 
representant responsable. No s’admetran 
pseudònims. La direcció no es compromet 
a publicar les col·laboracions que arriben 
després del dimarts a les 13 hores.

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’Ajuntament de Vinaròs ha avançat les tasques de neteja de barrancs i embornals per a evitar els danys que 
puguen provocar els possibles episodis de fortes pluges que normalment es preveuen en els pròxims mesos de 
setembre i octubre. L’alcalde, Guillem Alsina, i la regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellá, van comparéixer 
dilluns per a explicar-lo al barranc de Les Salines, a la costa sud, un dels punts on s’està actuant per a deixar-lo en 
perfecte estat.  
Alsina va recordar que a principis d’agost ja van mantindre una reunió de coordinació en la qual es va decidir 
avançar tots els preparatius com a prevenció contra la gota freda “que segons les previsions enguany pot ser més 
intensa a causa de la calor que ha fet aquest estiu”.
Cal destacar que el Consistori té autorització per actuar en aquest primer tram dels barrancs, mentre que a partir 
dels 500 metres és competència directa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). Per aquest motiu, com 
va explicar Alsina, l’equip de govern ha decidit fer ús del dron de la Policia Local per a revisar aquestes parts altes 
dels  barrancs de la localitat. En concret, farà el reconeixement aeri dels barrancs del Triador, Barbiguera i Saldonar, 
a la Costa Nord; Salines i Aiguadoliva a la Costa Sud; així també com al riu Cervol. L’objectiu és localitzar si existei-
xen voluminosos, restes d’obra o vegetació descontrolada per a notificar-ho a la CHJ i demanar permís per a actuar 
i evitar possibles taponaments en els ponts. “Aquestes feines d’inspecció sempre s’han fet des de terra i ara, gràcies 
al dron la Policia Local, es podran realitzar des de l’aire, fet que ens permetrà aconseguir molta més informació 
i sobretot detectar millor els possibles punts conflictius dels barrancs”. En aquest sentit, assenyalava que com a 
conseqüència del canvi climàtic cada vegada són més freqüents les intenses precipitacions, per tant actuar des de 
la prevenció i la seguretat és fonamental per evitar inundacions.
“Són treballs que hem avançat per a evitar al màxim els danys provocats per la gota freda, que l’any passat va 
danyar especialment la part de la costa nord i la zona rural”, va recordar. Alsina agraïa també la implicació de la 
Policia Local, i en especial, dels agents que seran els encarregats d’enlairar el dron per fer les tasques d’inspecció 
dels principals barrancs del municipi.
Per part seua, Morellà va dir que la neteja es farà en tots els barrancs del terme municipal i que s’està actuant ja 
en els embornals del nucli urbà. “És important realitzar aquestes tasques per garantir que els pluvials estiguen en 
òptimes condicions per a poder evacuar l’aigua de la pluja”, va assenyalar.
També s’està realitzant una vigilància especial de control d’abocaments en barrancs. 
Morellá va recordar les obres de pluvials realitzades aquesta legislatura en l’avinguda Maria Auxiliadora, l’avinguda 
Llibertat i l’avinguda Barcelona per a evitar les inundacions en el centre de la ciutat. A més s’ha instal·lat senya-
lització vertical i barreres en els ponts inundables per a evitar que els veïns queden atrapats en aquestes zones.

Vinaròs avança les tasques preventives 
contra la gota freda

L’Ajuntament utilitza el dron de la Policia Local 
per localitzar els punts conflictius dels barrancs i del riu

X.Flores
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L’alcalde, Guillem Alsina, i la regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellá, al barranc de Les Salines
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El correu del Diariet enlloc de diariet@vinaros.org és:
diariet@vinaros.es

L’alcalde, Guillem Alsina, acompanyat pel pri-
mer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, 
Marc Albella, van visitar recentment les obres 
d’adequació del col·legi Sant Sebastià. Les 
feines consisteixen en la millora dels patis 
d’infantil i primària, amb l’objectiu de crear més 
espais verds, a més d’instal·lar mobiliari per a 
realitzar classes a l’exterior i altres activitats.
D’altra banda, també es millorarà l’eficiència 
energètica amb el canvi de les calderes de ga-
soil per un sistema més eficient, per tal de re-
baixar el consum i s’adequarà la pista esportiva 
amb una nova pavimentació, així com millorar 
també la il·luminació exterior. 
Albella ha destacat que “aquestes obres 
d’adequació del col·legi Sant Sebastià suposen 
una inversió de 375.000€ finançada al 100% 
per la Generalitat a través del Pla Edificant”. 
El regidor assenyalava que també s’ha previst 
una inversió de 596.000€ al col·legi Assumpció 
per millorar l’eficiència energètica del centre, 
instal·lar un ascensor, adaptar els lavabos i els 
accessos, a més de adequar les sortides contra 
els incendis. Un projecte que ara mateix es tro-
ba en fase de licitació.
Albella comentava que en total suposarà una 
inversió de 971.000€ per part de la Generalitat 
Valenciana, a la que s’afegiran 147.000€ ja exe-
cutats de l’institut Leopoldo Querol, els 92.142€ 
també executats a la Misericòrdia, a més de la 
construcció del nou col·legi Jaume I.
Per la seua banda, Alsina ha destacat que 
“aquestes feines són molt importants per a 
millorar el col·legi Sant Sebastià i oferir unes 
millors instal·lacions tant a l’alumnat com al 
professorat”. Segons afegia “aquestes obres 
s’afegiran a la construcció d’una aula de dos 
anys, que ara mateix s’està executant”. En 
aquest sentit, recordava que també s’estan 
construint aules de dos anys al col·legi de la 
Misericòrdia, fet que suposa una mostra del 
compromís de les administracions de dotar 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.

Comencen les obres d’adequació al col·legi Sant Sebastià
Les feines s’executen a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i una inversió de 375.000€

L’alcalde, Guillem Alsina, i el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, 
Marc Albella, durant la seva visita a les obres del col·legi Sant Sebastià
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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

Els solars abandonats solen convertir-se en fo-
cus de brutícia,  plagues i augmenten el risc 
d’incendi, motius pels quals mantindre’ls en 
bon estat és important per motius de seguretat 
i salubritat. És per això que l’Ajuntament de Vi-
naròs ha decidit endurir les mesures de control 
sobre aquestes parcel·les tant en el nucli urbà, 
com en les costes turístiques nord i sud i la zona 
de l’ermita. El primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Urbanisme, Marc Albella, ha explicat el nou 
protocol d’actuació que a partir d’ara aplicarà el 
consistori amb l’objectiu de garantir la neteja i el 
manteniment de les parcel·les privades.  
«Vinaròs té un terme municipal molt extens, de 
més de 95 km², i no sols tenim casos de parcel·les 
descurades en el nucli urbà, sinó també en les 
costes nord i sud i l’entorn de l’ermita» va assen-
yalar Albella. 
Segons Albella, durant el 2022, fins a finals 
de juliol, s’han obert ja 22 ordres d’execució 
sol·licitant als propietaris que complisquen amb 
les seues obligacions de neteja dels solars. De to-
tes elles, només s’han resolt favorablement cinc, 
un 22,7%.  
“A causa de la lentitud de tot aquest procés, i 
després de consultar-ho amb els serveis tècnics 
i jurídics de l’Ajuntament, hem decidit canviar 

el protocol d’actuació introduint novetats i san-
cions perquè els propietaris dels terrenys com-
plisquen amb les seues obligacions”, va indicar 
Albella, que va recordar que fins ara, el consistori, 
en aquests casos, comunicava als propietaris tant 
de solars barrats com sense barrar l’obligatorietat 
de netejar els terrenys amb el marge d’un mes 
per a poder actuar. “I si passat aquest temps no 
es realitzava cap acció, llavors l’Ajuntament de-
manava l’autorització corresponent al jutjat per a 
entrar en la parcel·la i realitzar la neteja, a través 
d’una execució subsidiària, que suposa carregar 
les corresponents despeses dels treballs als pro-
pietaris”, va explicar.  
Nou protocol  
El nou protocol d’actuació acordat varia si es trac-
ta d’un solar sense barrar o un clos. En el cas dels 
solars sense barrar, passat el mes de l’avís sense 
que el propietari actue, l’Ajuntament entrarà di-
rectament a la parcel·la per a fer els treballs de 
neteja, a través d’una execució subsidiària, sense 
necessitat d’esperar l’autorització al jutjat, ja que, 
segons Albella, les consultes legals realitzades 
avalen aquesta actuació. El consistori es reserva 
el dret d’efectuar la neteja amb mitjans propis o 
a través d’empreses externes. 
En cas de tractar-se d’un solar barrat, passat un 

mes de l’avís sense que s’haja netejat la parcel·la, 
l’Ajuntament sol·licitarà una autorització al jutjat 
per a poder realitzar les actuacions necessàries. 
I, paral·lelament a aquesta autorització, al pro-
pietari se li aplicarà una multa coercitiva per in-
compliment de la seua obligació, que es podrà 
imposar de manera mensual fins a un màxim de 
10 vegades pel valor total de la neteja o fins que 
realitze el manteniment corresponent del solar. 
«Hi ha la possibilitat que, amb la multa, el pro-
pietari accedisca a netejar la parcel·la abans que 
es puga rebre l’autorització pertinent del jutjat. 
Així i tot, en els casos més greus, l’Ajuntament es 
reserva el dret d’obrir expedients sancionadors o 
dur a terme també una execució subsidiària». 
Albella va incidir que aquest nou protocol busca 
accelerar les actuacions de neteja de les parcel·les 
i sobretot pressionar als propietaris perquè com-
plisquen amb la seua obligatorietat de mantin-
dre en òptimes condicions els seus solars. «Hem 
d’entendre que no estem davant una opció, si no 
una obligació que, si es deixa de fer, pot tindre 
conseqüències col·lectives», va concloure. 
El regidor d’Urbanisme va assenyalar que per 
part de l’Ajuntament també es reforçarà el con-
trol sobre les parcel·les de propietat municipal, 
mantenint-les en bon estat de conservació.

L’Ajuntament anuncia 
un enduriment del 

control sobre els solars 
abandonats del seu 

terme municipal

En set mesos, l’Ajuntament ha requerit 
a 22 propietaris que executen la neteja i 

només 5 ho han fet

En parcel·les sense barrar, el consistori 
actuarà subsidiàriament sense esperar 

l’autorització del jutjat

X.Flores El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Albella
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La Diputació de Castelló ha continuat estes úl-
times setmanes amb els tractaments contra els 
mosquits a tota la província i a Vinaròs ho va fer 
els dimarts 23 i 30 d’agost. 
Les fumigacions estan recollides dintre del Pla 
Provincial Contra els Mosquits, on la Diputació 
s’encarrega de realitzar els tractaments terrestres 
a les marjals, zones humides i entorn natural dels 
termes municipals, mentre que els ajuntaments 

es fan càrrec de les actuacions en els nuclis ur-
bans.
La regidora de Transició Ecològica, Carmen Mo-
rellà, ha assenyalat que “és important coordinar 
els tractaments que aplica l’Ajuntament a la 
zona urbana, amb les feines de la Diputació a 
l’entorn natural, per a garantir una major eficièn-
cia i evitar així una proliferació descontrolada 
dels mosquits”. Cal destacar que des del mes de 

maig la Diputació ha actuat de forma periòdica 
a Vinaròs amb tractaments constants a l’entorn 
natural, a més d’oferir el servei assessorament 
a l’Ajuntament, que també ha aplicat els tracta-
ments de forma regular a la zona urbana. 
Pel que fa a les fumigacions, des de la Diputació 
destaquen que s’opta pels terrestres perquè són 
els més eficaços contra els mosquits, afectant 
tant a les larves com als insectes en fase adulta.

La Diputació de Castelló continua amb els tractaments 
contra els mosquits

L’Ajuntament de Vinaròs ha formalitzat la con-
tractació de nou persones aturades a través dels 
programes d’ocupació EMPUJU i EXPLUS. El pri-
mer està adreçat per a joves menors de 30 anys 
perquè milloren les seues competències profes-
sionals, mentre que el segon programa, EXPLUS, 
està adreçat per a persones desocupades majors 
de 30 anys. Les contractacions es realitzen per un 
període de 12 mesos a jornada completa.

La regidora d’Ocupació, Maria Cano, ha destacat 
que “en total ha suposat aconseguir una subven-
ció de gairebé 200.000€ per fer la contractació de 
nou persones aturades, que donaran suport a les 
tasques de l’Ajuntament”. Segons afegia aquest 
tipus de programes també suposen una ajuda 
molt important perquè les persones contracta-
des puguen millorar el seu currículum de cara a 
una futura incorporació en el mercat laboral. 

Pel que fa a les incorporacions, en el cas de 
l’EMPUJU, s’ha contractat una Agent de Des-
envolupament Turístic, una Tècnica en Pu-
blicitat i Relacions Públiques, un Tècnic en 
Sistemes Microinformàtics i una conserge. 
En relació a l’EXPLUS les contractacions ha 
sigut una Enginyera tècnica en construcció i 
obra civil, tres administratives, una Tècnica en 
Medi Ambient.

L’Ajuntament contracta nou veïns aturats 
a través dels programes EMPUJU i EXPLUS
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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

L’Ajuntament ha presentat a les ajudes de protecció, foment i desenvo-
lupament del patrimoni i la dinamització cultural de la Comunitat Va-
lenciana, un projecte per a la consolidació i posada en valor del poblat 
iber del Puig de la Misericòrdia. Cal destacar que aquest projecte ha es-
tat redactat per la Diputació de Castelló, dintre de la seua col·laboració 
amb l’Ajuntament per a la protecció del patrimoni local. 
En total les feines estan valorades amb un pressupost de 190.379€ 
per a retirar a base de formigó de l’antiga creu, donar continuïtat a la 
passarel·la del mirador fins al centre del jaciment, consolidar i restaurar 
els murs, a més de millorar el drenatge de l’aigua de la pluja amb la 
col·locació de canonades i capes de grava per als acabats finals, així 
com posar malles anti herbes. Cal destacar que aquesta sol·licitud 
s’haurà de ratificar per plenari. 
El primer tinent d’alcalde i regidor de Patrimoni, Marc Albella, agraïa la 
redacció del projecte a la Diputació de Castelló i en especial a la diputa-
da de Cultura, Ruth Sanz, per la seua gran implicació a l’hora d’atendre 
les demandes de l’Ajuntament en relació a la protecció i posada en va-
lor del patrimoni local. 
Pel que fa al projecte Albella ha destacat que “des de l’Ajuntament hem 
presentat l’informe a la Generalitat per a poder rebre la subvenció i 
executar així tots els treballs de conservació del poblat iber”. En aquest 
sentit, assenyalava que “en el cas d’aconseguir l’ajuda aquest projecte 
tancarà tots els treballs de restauració del jaciment que s’han fet de 
forma progressiva al llarg dels anys”. 
Per acabar, el regidor comentava que enguany el Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, tornarà a realitzar la campanya anual de consolidació 
del poblat iber, a més d’una actuació extraordinària amb una inversió 
de 26.985€, que ja ha sortit a licitació, i que estarà sufragada íntegra-
ment per la mateixa Diputació.

Vinaròs opta a una subvenció 
per a finalitzar els treballs 

del poblat iber
Suposaria una inversió de 190.379€ per a 

executar feines de conservació de les restes 
amb la prolongació de la passarel·la mirador, 
a més de garantir el drenatge i la posada en 

valor com a recurs patrimonial i turístic

L’Ajuntament ha instal·lat a la capella Santa victòria, la Casa dels Nanos i Ge-
gants, panells informatius que expliquen als visitants els orígens i història 
d’aquestes imatges tan representatives del nostre municipi.
El regidor de Cultura, Fernando Juan, ha destacat que “la capella de Santa Vic-
tòria s’ha convertit en la Casa dels Nanos i Gegants, un espai per a poder veu-
re i conèixer les figures més representatives de la nostra ciutat”. Juan agraïa la 
feina dels membres de la Colla de Nanos i Gegants per mantenir viva aquesta 
tradició tan important del municipi i insistia que des de l’Ajuntament sempre 
oferiran el màxim suport possible.
Per la seua banda, el cap de la Colla de Nanos i Gegants, Jordi Beltran, co-
mentava que són moltes les persones les que cada dia visiten la capella de 
Santa Victòria, sobretot durant l’estiu, i calia col·locar els cartells per explicar 
la història de les figures. Així mateix, també agraïa el suport de l’Ajuntament 
per cedir l’espai com la Casa dels Nanos i Gegants, fet que “permet conservar 
aquest millor el patrimoni i sobretot donar a conèixer la nostra cultura”.

L’Ajuntament instal·la 
panells informatius 

a la Casa dels Nanos i Gegants
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NUEVAS OFICINAS:

RÓTULOS
PLACAS -  BANDEJAS -  LED - NEÓN - VINILOS
VEHICULOS - ROTULACIÓN INTERIOR
Un servicio integral de comunicación
desde el interior al exterior de tu negocio. 

Los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
de la Generalitat Valenciana no dejan lugar a dudas. El Hospital comarcal 
de Vinaròs continúa aumentando las listas de espera quirúrgicas y se ha 
convertido ya en el hospital de toda la provincia de Castellón en el que más 
tiempo deben esperar sus pacientes para ser operados.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, 
se ha mostrado hoy contundente al afirmar que “una vez más vemos como el 
Hospital de Vinaròs empeora sus datos y ya es el Hospital donde las personas 
más tiempo deben esperar para ser intervenidas quirúrgicamente”.
El portavoz popular también ha recordado que “mientras que el Partido 
Popular lleva denunciando esta situación desde hace meses, el Alcalde 
Guillem Alsina lleva callado y escondido desde el principio. Actitud 
vergonzosa puesto que es el mismo Alsina que hizo de palmero oficial de la 
Consellera de Sanidad esta legislatura celebrando en la prensa las promesas 
que se hacían y ahora, que el tiempo ha demostrado que todo lo que decían 
fueron embustes, y que nada de lo que anunciaron se ha hecho, calla y se 
esconde. Ni el segundo centro de salud que dijeron se iniciaría en 2020, ni 
el helipuerto en el hospital y en lugar de eso, aumento de listas de espera y 
deterioro constante de la asistencia sanitaria que recibimos los vinarocenses”.
El portavoz popular ha lamentado “que se siga dando un trato de segunda 
a nuestro hospital y que ello se haga con la complicidad de Alsina que 
antepone los intereses de su partido a los del municipio”.
Amat ha concluido afirmando que “a Alsina se le debería caer la cara de 
vergüenza después de haber hecho campaña electoral en 2019 diciendo que 
con él de Alcalde se acabaría con la lista de espera del hospital cuando lejos 
de eso, la situación ha empeorado notablemente y continua empeorando 
mes tras mes, sin que ni siquiera se atreva a reclamar nada por no incomodar 
a sus superiores”.

El PP denuncia que el 
Hospital de Vinaròs 

ya es el de más lista de espera 
de toda la provincia

Nota de  premsa PP Vinaròs
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Juny de 2022, Cimera de la OEA (Organització d´Estats Americans)  o 
“Cumbre de las Américas de la Concordia” a Los Angeles, California 
(USA).  Hi acudeix la “generala” Laura Richardson, Cap del Comando 
SUR del Govern dels EEUU, on declara: 
“Son molts els recursos naturals que es poden extraure de 
Hispanoamèrica. Els nostres competidors ja hi son per soscavar als EEUU,  
i Rússia es troba entre ells, amb la intenció de soscavar als EEUU i a les 
democràcies (aquest es el argument mes utilitzat habitualment per la 
desvergonyida política exterior dels americans). Amb la desinformació 
que ofereixen les emissores de televisió Russia Today i Sputnik Mundo 
en espanyol  (eliminades del espai electromagnètic espanyol a rel de la 
guerra d´UcraÏna) , ja son mes de 30 milions els seguidors llatinoamericans 
que Rússia te en aquelles xarxes socials. Necessitem una estratègia, i no 
podem estar allí i aquí al mateix temps. Devem estar pendents d´aquesta 
regió. Això es molt preocupant”.

La tinent general Laura Richardson (57 anys), un cop ascendida a 
general, el 29 d´octubre de 2021, va assumir, per primer cop una dona, 
el càrrec de responsable del anomenat “Comando Sur” o Southcom 
del exercit dels EEUU, per coordinar i cooperar en temes de seguretat 
amb els governs de Llatinoamèrica i Carib. Ha estat vinculada 
anteriorment a operacions de recolzament a Iraq i Afganistan, i ara 
serà la responsable de les operacions militars americanes a la regió. El 
Southcom te la seu oficial a Doral, una ciutat propera a Miami, al sud 
de Florida.

El Liti.- Es un metall que al mercat global ha assolit un preu extraordinari.  
Ha pujat un 600% entre 2021-22. El gener de 2022 el preu del liti era de 
10.000 US$/tona (tm), i el mes de juny ja arribava a 62.000 US$.  Bolívia 
te les majors reserves del mon, mes de 21 milions de tm, i Argentina 
19,6 ; Xile 9,6 . Aquests tres països formen el “triangle del Liti” i sembla 
que acumulen mes del 60% de les reserves del mon.  També  Mèxic  te 
uns 1,7 milions de tones, i Perú: 880.000, en reserves.
La Agencia Internacional de la Energia (AIE) apunta que el valor de les 
vendes de liti podria multiplicar-se per 20 entre 2020-2030.  Des d´ara 
fins 2050 la disponibilitat de Liti deuria augmentar mes del 500 %.  Per 
tot això els EEUU es preocupen per la DEMOCRACIA  a la regió, que 
no es mes que preocupació per la explotació del Liti llatinoamericà, 
activitat en la que ja hi ha la presencia de la Xina.

En algun d´aquests països, com a Mèxic, la opinió dels empresaris es 
que no hi ha capacitat “publica” per extraure´l, i que sols ho poden fer 
les empreses privades, que tenen les tecnologies adients i pròpies. A 
Mèxic el President A.M.López Obrador diu que ja va passar quelcom 
similar amb el petroli, on les empreses privades s´oposaven a la 
explotació nacionalitzada, per que no ho sabrien fer, i finalment tot 
va acabar amb la creació de la empresa publica PEMEX, i fins ara tot 
ha anat força be. En el cas de Mèxic s´ha establert que “l´exploració, 
explotació i aprofitament del liti estarà exclusivament a càrrec del 
Estat, i que serà patrimoni de la nació, i que es reserva per a benefici 
exclusiu del poble de Mèxic”, per tant, “no s´atorgaran concessions, 
llicències, contractes, permisos, assignacions o autoritzacions sobre la 
matèria”.

A Bolívia el liti es va nacionalitzar el 2008. Ho va fer el govern d´ Evo 
Morales. Morales va concebre el pla ambiciós de comptar pel 2015 
amb tota una industria de bateries i automòbils elèctrics al país. 
L´objectiu no es va assolir, i tampoc es van poder exportar grans 
quantitats de clorur de potassi i carbonat de liti, dos dels principals 
productes per extraure´l, i que Bolivia posa en el mercat internacional.  
Aquesta fixació favorable al poble va provocar el colp d´estat de 2019, 
impulsat pels EEUU.  Esta vist que quan els països es volen mostrar 
amos dels seus recursos, els EEUU hi instal·len bases militars el mes a 
prop possible, provoquen intervencions bèl·liques i colps d´estat. 

En aquest sentit cal recordar les manifestacions fetes a Twitter per 
l´ empresari Elon Musk, cap de SpaceX i Tesla Motors, per qui la 
disponibilitat del liti i de les bateries de liti pels automòbils elèctrics, 
es indispensable, i que el dia 27 de juliol de 2020 va gosar dir que 

els “EEUU aplicarien colps d´estat allí on els convingués”, en cas de poder disposar dels 
recursos naturals presents en tals estats o països.  Aquestes manifestacions al Twitter 
varen tindre ressonància internacional, no gens positiva. Al poc temps eren retirades 
de la xarxa.  Cal pensar que el 2021 al mon es varen vendre 6,3 milions de automòbils 
elèctrics, i que el 2030 poden superar els 26,7 milions. Això vol dir moltes bateries, i 
molt de liti per fabricar-les.

D´aquí es va derivar el colp d´estat a Bolívia, explicat com conseqüència d´una crisi 
política el novembre de 2019, acusant a Morales d´haver comes frau electoral a les 
eleccions generals del  anterior mes d´octubre. La agitació provocada en l´estament 
social mes popular provenia del candidat de la oposició boliviana, Carlos Mesa, del 
govern de Brasil mitjançant el seu president Jair Bolsonaro, del govern dels EEUU en 
mans de Donald Trump, i de Luis Almagro, Secretari General de la OEA (Organització 
d´Estats Americans), profundament manipulada per les dretes llatinoamericanes i pels 
EEUU. Personatges gens recomanables tots ells.
A Bolívia, en reprendre el govern el “Moviment al Socialisme” de Luis Arce, s´ha decidit 
explotar rigorosament el liti com recurs nacional, treballant amb empreses nacionals i 
internacionals de Rússia, Xina, EEUU i Argentina.

També es el cas de Xile, que ha sigut el “PARADIS NEOLIBERAL” a Llatinoamèrica, 
després del derrocament del President Allende, i de la arribada de Pinochet, i que 
ha sigut una gran potencia en la extracció d´alguns recursos naturals com el coure. 
Aquests recursos han sigut explotats tradicionalment per empreses privades, tant en 
la extracció del mineral, refinat del coure o exportació. L´assoliment del nou govern 
per part de Gabriel Boric, del partit “Convergencia Social”, a partir del mes de març de 
2022, també s´ha plantejat canviar l´error històric comés des de fa molts anys a Xile 
amb el coure, en prometre crear una “Empresa Nacional del Litio”.  La aparició renovada 
de líders progressistes a Llatinoamèrica te ressò en aquests aspectes, dons molts d´ells 
clamen per crear un Organisme Supranacional, una mena d´OPEP del liti, perquè els 
beneficis que pot produir aquest element no quedin exclusivament en mans privades 
o d´empreses multinacionals estrangeres.

Vist el que pensen personatges poderosos, com es el cas de la “generala” Laura 
Richardson, o Elon Musk, el major “multi bilionari” de la llista Forbes  (219.000 milions 
US$ a 13 d´agost, 2022), es pot donar el perill de que les “Democràcies del Liti” siguin 
mal mirades pel poder hegemònic americà, que les facin trontollar, mitjançant 
intervencions tan típiques en les ultimes dècades com han sigut les “Revolucions 
de Colors” i els colps d´estat. Es innegable que el “Hegemon Demòcrata Ultraliberal” 
que es EEUU està perdent espai en economia, finances, comerç i política. A demés, 
les decisions polítiques preses per la Administració Biden per intentar soscavar les 
altres potencies del “mon multipolar”, com son Rússia i Xina, han intentat involucrar a 
la Amèrica Llatina i el Carib. I com es veu no els hi falten les raons en que ells creuen.
(la major part d´aquesta informació s´ha pres del canal de Youtube que presenta la 
periodista Inna Afinogenova, del digital NODAL, noticias de Latinoamérica y el Caribe, 
i del digital MACONDO).

LITI El petroli blanc del segle XXI
Per Francisco Amat, biòleg
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L’àgora del passeig marítim de Vinaròs es va convertir dilluns durant tot el matí 
(de 9.30 a 14 hores) en una gran perruqueria a l’aire lliure. Una iniciativa so-
lidària de l’associació de perruqueries de Vinaròs en la que moltes persones 
van optar per tallar-se el pèl a un preu mòdic de 5 euros, alhora que la seua 
aportació es destinava a una bona causa. 
Després de l’obligada aturada per la pandèmia, l’Associació de Perruqueries de 
Vinaròs, amb la col·laboració de l’Ajuntament, va recuperar aquesta iniciativa 
i tota la recaptació va ser destinada a l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
de la província de Castelló.  Es van recaptar 1340 euros i es van tallar el cabell 
268 persones. 
Aquest esdeveniment solidari s’havia convertit ja en habitual cada mes d’agost 
fins que la irrupció del covid-19 ho va posposar durant dos estius consecu-
tius. En edicions anteriors la recaptació es va destinar cada agost a una oene-
gé diferent (Cocemfe Maestrat, l’associació de xiquets amb càncer Aspanion, 
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, Càritas, Afaniad i Creixem). 

Aquesta acció té un doble caràcter solidari, ja que, d’una banda, es fa per a 
beneficiar tant a aquelles persones amb dificultats econòmiques que puguen 
tallar-se el pèl a canvi de pocs diners, i per un altre, la quantitat econòmica 
recaptada pot destinar-se a una associació. I és que amb tan sols 5 euros de 
cost, els participants van poder tallar-se o retocar-se el pèl. L’únic requisit era 
que acudiren amb el cabell rentat i s’atenia amb ordre numèric sense opció a 
poder triar perruqueria.  
Van participar en aquesta edició un total de 8 perruqueries amb una vinte-
na de perruqueres i perruquers. L’acte va ser presentat per Mariano Castejón i 
amenitzat per un Dj.
També van poder realitzar-se donacions directes per part d’aquelles persones 
que no van voler tallar-se el pèl, però sí que participar de manera activa i soli-
dària en aquesta jornada tan especial. 
Les perruqueries van sacrificar d’aquesta manera el dilluns, el seu habitual dia 
setmanal de descans, per a oferir la seua aportació a la lluita contra el càncer.

X.Flores

Tall de pèl solidari amb la lluita contra el càncer
L’Associació de Perruqueries de Vinaròs recupera l’acte benèfic 

superades les restriccions de la Covid-19
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Fotos Juanvi Gellida
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Imagen de la santa

Sor Luzmila Uriarte

Coral García Julbe

Homilía del Sr. Obispo

Momento de las ofrendas

Relicario

Veneración de la Reliquia

Actuación de la Rondalla Mar i Terra

Salvador Quinzá Macip
Para que quede claro desde el inicio de esta noticia para 
nuestros amables lectores,  les diré que las “Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados” son las que rigen la residen-
cia “Hogar San Sebastián”, sita en la plaza del Padre Bover 
de nuestra ciudad de Vinaròs.
El día 26 del pasado mes de agosto, celebraban por todo lo 
alto y con una “Misa Solemne”, en la iglesia del Hogar y a las 
10,30 horas, por una parte los 125 años del tránsito de su 
fundadora al cielo. Por otra parte, El 127 aniversario desde 
que ellas llegaron a nuestra ciudad de Vinaròs ejerciendo la 
labor de cuidar a nuestros ancianos. La Santa es la patrona 
de “La ancianidad”. Esta celebración se pudo realizar tras 
dos años sin celebrarse a cauda de la pandemia.
Sobre mi particular opinión desearía destacar lo siguiente:
-La acertada decoración del presbiterio de la iglesia. Desta-
caba la imagen de la santa, con fondo azul, y con las bande-
ras de las naciones en que ellas tienen hogares por diversas 
partes del mundo.
-Muy acertadas fueron las citas bíblicas de las cuatro lectu-
ras que se proclamaron, escogidas exprofeso.
-Muy acertadas fueron las ofrendas, todas ellas llenas de 
significado.
-La participación en la parte musical, de la “Coral Garcia Jul-
be” con su director Enric Melià i Fortuna. Para mí es la coral 
que mejor expresa en nuestra ciudad, el canto y la música 
sacra y religiosa.
Previo al inicio de la Eucaristía oficiada por el Sr, obispo de 
la Diócesis de Tortosa Monseñor Enrique Benavent Vidal, 
nos daba la bienvenida a todos los asistentes la Madre Su-
periora Luzmila Huriarte, recordando a la fundadora y agra-
deciendo la participación de todos los que hicieron posible 
esta celebración.
He mencionado antes lo bien escogidas que fueron las 
citas bíblicas. Pues el Sr. Obispo entre en las mismas, so-
bre todo en el evangelio Jn. 25, 31-46, repasando la vida y 
obras de la santa nos decía entre otras cosas en la homilía: 
(…) Ella se dedicó a cuidar a los ancianos y ancianas. Ella 
fundó la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, y todo esto la llevó a la caridad perfecta, 
a amar perfectamente. La caridad perfecta es la de Cristo. 
Amar a los demás, como Cristo nos ama. Ella amó a los an-
cianos y ancianas con el mismo amor de Cristo. Ella los amó 
como los amaba Cristo. Este es el camino de todo cristiano, 
amar a los demás como Cristo nos ama. Santa Teresa de Je-
sús Jornet Ibars, llegó a la caridad perfecta (…)
Hagamos tan solo un poquito de historia
-En el día 09/01/1843 nace en la localidad de Aitona (Lé-
rida)
-En 1873 funda con la colaboración del Padre Saturnino Ló-
pez Novoa (en la actualidad beato) la Congregación en la 
localidad de Barbastro (Huesca). A los pocos años ya está 
extendida habiendo más de 100 asilos en España y Amé-
rica.
-El 26/08/1897 fallece en la localidad de Liria (Valencia) a 
los 54 años.
-El 27/04/1958 es beatificada por el Papa Pío XII.
-El 27/01/1974 es canonizada por el Papa Pablo VI.
-Una de sus frases: “Cuidar los cuerpos para salvar las al-
mas”.
-En la actualidad tienen las Hermanitas 204 hogares distri-
buidos por 19 diferentes países como: Filipinas, Mozambi-
que, Brasil, Alemania, Paraguay, Perú, Guatemala, México, 
Ecuador, Colombia, Chile y España.
Al finalizar la Eucaristía, se procedió a la veneración de una 
reliquia de la santa, sita en un bello relicario.
Fue una celebración sencilla, llena de sentimientos, emo-
cionante, llena de detalles, celebrada y participada.
A la salida de la misma y en el mismo patio-jardín del ho-
gar, la “Rondalla Vinarossenca Mar i Terra” nos deleitó con 
lo mejor de su música y canciones. Mis felicitaciones a las 
queridas Hermanitas de nuestra ciudad, agradeciéndoles 
sus ya 127 años con nosotros cuidando a los ancianos y 
ancianas. Que Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars interceda 
siempre por vosotras a lo largo de los años. 
                                                           

Se celebró la festividad de Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, fundadora 
de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
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La Reina de las Fiestas de Vinaròs, Alba Atencia, del Club Taekwondo Atencia, participó en las carrozas y batalla de confeti el pasado domingo  en Benicarló junto 
a representantes de poblaciones vecinas de la comarca 
Juanvi Gellida

Alba Atencia, reina de fiestas de Vinaròs, 
en las fiestas de Benicarló

Como todos los años, la cena del encuentro de las amigas de la infancia

Cena de amigas



3 de setembre de 2022

15

ACTUALITATSOCIETATE L  D I A R I E TVinaròs

Hace unos días entraba en contacto conmigo nues-
tro amigo, el vinarocense Alfredo Barberá Barbé 
dándome una agradable noticia. Me comunicaba 
que en fecha del 17/08/2022, la afamada empresa 
TripAdvisor les había colocado como el restaurante 
nº 1 entre 192 restaurantes de la vecina localidad 
de Peñíscola.
A la vez y también en el conocido buscador Google, 
en la misma fecha tenía al restaurante con una pun-
tuación de 4,6 puntos sobre los 5 puntos máximos, 

estando colocado entre los mejores de Peñíscola.
Conozco las delicias de este restaurante tras haber 
acudido en varias ocasiones a comidas o cenas, y la 
verdad es que me alegro mucho.
Me dice Alfredo, que esta es un una labor realizada 
a través de los años. Me recordaba que todo co-
menzó hace ya 20 años en el conocido “Restaurant 
l´ermita” de Vinaròs, luego en el montaje del restau-
rante actual en Peñíscola, y hasta la fecha.
Recordemos que al frente del restaurante está Al-

fredo afamado cocinero, y en lo que se refiere a la 
repostería y postres, está su socio en la empresa 
Massimo.

Por cierto, si Alfredo es un gran cocinero, Massimo 
es un excelente repostero.
Pues por mi parte felicito tanto a Alfredo como a 
Massimo, y les animo a seguir siempre adelante, 
con su buena calidad y creatividad en el  mundo de 
la restauración.

El restaurante “El pescador ermitaño” de Peñíscola, Nº1 
de los mejores según la afamada empresa TripAdvisor

Salvador Quinzá Macip

El proper dimarts 6 de Setembre la Oficina de la Vida 
Independent “Sole Arnau Ripollés” de la província de 
Castelló, oferirà una xerrada on explicarà i exposarà la 
nova prestació de l’assistent personal al Centre de Co-
neixement Vinalab de Vinaròs a les 16:30h de la vespra-
da. En aquesta cita oberta a tots els públics, s’explicarà 
la filosofia de la prestació de l’Assistent Personal per 
a persones en diversitat funcional. Una prestació que 
busca la
independencia i la no “institucionalització” de les per-
sones en diversitat funcional, caminant cap a una vida 
independent i de plena participació en la comunitat.
Dissortadament encara ens trobem lluny de la realitat 
desitjada, la desconeixença dels recursos públics que 
poden assistir a les persones en diversitat funcional, l’ 
accés limitat a l’assistència personal, l’excesiva aposta 
de les institucions públiques en infraestructures resi-
dencials per a les persones en diversitat funcional en 
vers d’apostar estratègicament per un pla de suport 
per a impulsar l’assistència personal i la vida indepen-
dent d’aquestes. Tot plegat provoca que la prestació 
de l’assistència personal sigue una desconeguda per 
a totes les possibles usuàries, sent de prop de 15.000 
possibles beneficiaries només 177 qui la sol·liciten a la 
Comunitat Valenciana.
Amb aquesta realitat i gràcies al suport i col·laboració 
de la Diputació de Castelló i la Generalitat Valencia-
na, des de la OVI tenim la tasca d’oferir aquest espai 
d’atenció, d’acompanyament, assessorament i divulga-
ció, complementant i aportant la informació
en tot el procés de sol·licitud de les diferents presta-
cions o eines de suport per a les persones amb diver-
sitat funcional.
Us esperem el proper dimarts 6 de setembre, per faci-
litar tota la informació al respecte i poder resoldre tots 
els dubtes al respecte de la figura de l’Assistent Perso-
nal i la Vida Independent.

Jornada de presentació de la nova prestació de l’assistent personal
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Julián Zaragozà
La celebració organitzada per Amics de sant Roc, va tindre lloc els dies 20 i 21 d’agost al voltant de la seua ermita, on la gresca va tornar en força amb ampla 
participació veïnal fent costat; també l’alcalde de la ciutat, Guillem Alsina així com la regidora de benestar social, Amalia Cabos i mossén Cristóbal Zurita, rector 
de la parròquia de santa Magdalena. A més, el diumenge al matí va tindre lloc un acte litúrgic, entre altres activitats que s’havien programat.

“Sant Roc, guarda’ns de pesta i de foc”
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El pasado jueves día 25 de agosto de 2022, recor-
dábamos algunos en esta fecha el fallecimiento 
de Mossèn Vicent Garcia Julbe. Hay que decir, que 
en el año 2017 se celebró el  20 aniversario de su 
muerte, y en tal fecha fueron muchos los actos 
organizados. He deseado de una forma sencilla y 
humilde, recordar estos 25 años del fallecimiento 
de una persona querida por muchos de nosotros, 
grande entre los grandes y con una interesante 
vida dedicada al sacerdocio y a la música. Por este 
motivo y guiándome, entre otros, por los libros 
editados hacia su persona; “Vicent Garcia Julbe, 
estudi i catalogació de la seva obra” de Antoni F. 
Ripollés Mansilla, y “Mossèn Vicent Garcia Julbe, 
un llegat en l´oblit” de Francesc Rocamora i Ri-
quelme, he entresacado algunos datos históricos, 
que a continuación les detallo:
El 15 de agosto de 1903 nace en Vinaròs en la sede 
de una familia numerosa muy conocida en nuestra 
ciudad. Es el sexto de un total de diez hermanos; 
Consuelo, Concha, Vicent, Carmen, Domingo, Este-
la, el mismo Vicent, Manolo, Rosario y Providencia.
En el año 1914 ingresa en el “Seminario Diocesano 
de Tortosa”.
El 11 de junio de 1927 es ordenado sacerdote en la 
Iglesia Seminario del “Seminario Diocesano de Tor-
tosa” por el obispo Monseñor Felix Bilbao Ugarriza.
El 3 de julio del mismo año, “canta” su primera misa” 
en la Iglesia Arciprestal de “La Asunción” en Vinaròs.
En 1928 gana la oposición de un Beneficio de Maes-
tro de Capilla en la Catedral de Lugo. Allí, junto con 
su labor docente en el Seminario Mayor funda y di-
rige la Schola Cantorum del Seminario.
En 1942 toma posesión de un beneficio en la Ca-
tedral de Lérida como “Maestro de Capilla”.                                                                                                                           
En 1944, pasa a ocupar la plaza de director de la 
Capilla del Colegio del Corpus Christi del Patriarca, 
en Valencia.                                                                                                                           
En 1949, es nombrado por Bula Pontificia del 
papa Pío XII, Canónigo Prefecto de Música Sagrada 
de la  Catedral de Tortosa. Allí, impartirá docencia 
en una de las Cátedras de Teología Dogmática e im-
partirá clases de Música, Piano y Canto Gregoriano 
en el Seminario.
En 1960, con motivo de la llegada de la Reliquia de 
San Sebastián a Vinaròs, estrena la Misa Jubilaris, a 
seis voces y órgano, interpretada por la Coral del 

Seminario de Tortosa. Es una época prolífica en 
composiciones. En 1961, compone el SALMO 49: 
Cantata (Audi Populi Meus), y al año siguiente el Te 
Deum, para 6 voces mixtas y órgano, y el motete 
Oremus pro Antistite nostro Emmanus.
El 30 de abril de 1970, la ciudad de Tortosa le con-
cede la distinción “Dert Ilerca” al mérito Pro Arte. El 
15 de diciembre de 1972, es nombrado Dignidad 
de Maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral Basí-
lica de Tortosa. Los siguientes años los dedica a las 
transcripciones de la polifonía Jacobea del S XVII de 
la Catedral de Santiago de Compostela.
En 1973 se retira del Seminario Diocasano de Torto-
sa y se traslada a residir en su casa de Vinaròs.
El 10 de marzo y el 5 de mayo de 1984, recibe sen-
dos homenajes en Vinaròs y  Tortosa, en los que 
participa la Coral Vicente Ripollés de Castellón, y 
la que tomaría su nombre, la Coral García Julbe, de 
Vinaròs. El 10/03/1984 es nombrado “Hijo Adopti-
vo de Vinaròs”.   En 1987, es homenajeado también 
en Villarreal, donde dirigió cada año desde 1944 la 
“Misa del Roser” de Luis Romeu en la fiesta princi-
pal de la Asociación de Hijas de María del Rosario. 
En 1988 el Ayuntamiento de Vinaròs, le dedica una 
calle.
El lunes 25 de agosto de 1997 fallece en Vinaròs. 
Los funerales se celebran el día 27 en la Iglesia Arci-
prestal de “La Asunción” de su localidad natal.
Muchos son los datos que podría aportar de mos-
sèn Vicent, he pensado que con estos ya descubren 
unos y recordamos otros a este gran personaje. 
Pido perdón de antemano a los historiadores y 
gente muchísimo más preparada que yo, si me he 
dejado algún apunte o no es correcto algo de lo 
que escribo.
Por mi parte tuve una gran suerte en mi vida de 
poder conocerlo, saludarlo en varias ocasiones, 
visitarlo en su domicilio de Vinaròs, e incluso, rea-
lizarle varias entrevistas, siempre con la ayuda de 
sus sobrinas, las cuales me avisaban “cuando era el 
momento oportuno”. No fue extraño que en el año 
1990 publiqué en el “Diariet” una serie de entrevis-
tas bajo el título de “Mis personajes favoritos”, que 
mossèn Vicent fuera uno de ellos. Por cierto, me 
costó 8 meses llegar al “momento oportuno” para 
realizarle la entrevista. La recuerdo perfectamente 
y como escondimos el “casette” para que no se die-

ra cuenta que lo gravábamos. Lo tenía prohibido.
Aparte de las entrevistas que tuve la suerte de rea-
lizarle, o si prefieren; G.A.D., en todas las ocasiones 
que lo alababa como musicólogo, él siempre me 
decía lo siguiente: “Capellá i musicoleg”. En la últi-
ma etapa de su vida, me impresionó y así se lo co-
menté, sus clases de teología, las cuales daba creo 
recordar semanales, y en el “Colegio de La Consola-
ción”, muy cerca de su casa. Esto te lleva a recordar 
en su historial, que ya en el año 1949 impartirá do-
cencia en una de las Cátedras de Teología Dogmáti-
ca del “Seminario Diocesano de Tortosa”.
Curiosas coincidencias:
Mossèn Vicent nació un 15 de agosto, festividad de 
“La Asunción”, al igual que mi padre Salvador Quin-
zá Montserrat. Tanto las familias del mossèn García-
Julbe, como la mía Quinzá-Macip, eran familias que 
se conocían y se querían. Algún familiar estuvo in-
vitado a nuestra boda. En el año 1973 mossèn Vi-
cent se retira del “Seminario Diocesano de Tortosa”, 
y se traslada a vivir a su ciudad natal de Vinaròs. En 
el mismo año, nos trasladamos mi madre Ángeles 
Macip Romeu y yo desde el Prat de Llobregat, a re-
sidir de nuevo a nuestra ciudad de Vinaròs.
Durante unos años fuimos vecinos. Vivimos en la 
C/. Arcipreste Bono, uno casi delante del otro.
El nicho de mossèn Vicent y el de mi padre, están 
a escasos 5 metros en el Cementerio Municipal de 
Vinaròs.
A tener en cuenta:
Voy al comentario de la foto con el féretro de mos-
sèn Vicent en el día de su entierro el 27/08/1997 y 
que dice así: “El féretro, cubierto con la casulla y el 
libro del Oficio Divino, al pié del altar, mirando a los 
fieles y entre sus familiares”.
He tenido la suerte en mi vida, que a través de mis 
padres,  y a través del mismo Mossèn Vicent, iniciar 
una sana y grata amistad con su familia, la cual pro-
sigue y seguirá hasta que Dios así lo desee. 
Finalizo dedicando estas como he dicho anterior-
mente, sencillas y humildes palabras, a toda su fa-
milia, querida y estimada por mí.
Mossèn Vicent García Julbe, D.E.P. Por cierto, no 
deje de componer esta clase de música suya que es 
de la buena. Estarán contentos en el cielo, y estaría-
mos contentos aquí en la tierra si nos dedicáramos 
a escucharla.

Recordando a mossèn Vicent García Julbe 
a los 25 años de su muerte

Dibujo de Ricardo 
Santos Ramos

Año 1940

Año 1950

Año 1984 Con Alfred Giner Sorolla (1989)

Mn Vicent en una entrevista de 1994

Momento de su entierro

Salvador Quinzá Macip
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Emili Fonollosa

Actuació de Nepal

Julián Zaragozà
Va tindre lloc a “Lo Xirin” situat a la platja de Fora del Forat, amb un ampli seguiment 
dels presents, i és que el talent vinarossenc aquest estiu s’ha fet notar ben prop de 
la mar.

El Motoclub Vinaròs en el ISDE de Francia

El pasado sábado por 
la tarde los miembros 
del moto club Vinaròs 
ya tomaron parte en el 
desfile de presentación 
de los ISDE, junto a toda 
la delegación Española, 
para luego el domingo 
formalizar las inscripcio-
nes y dejar las motos en 
el parque cerrado para 
tomar la salida el primer 
día de carrera, el lunes 
29, del que lograron ter-
minar, los nuestros, den-
tro del tiempo estipula-
do por la organización 
sin penalizar, la carrera 
terminará el próximo 
sábado, espero que con 
todo el equipo del moto 
club Vinaròs haciendo el 
desfile final.

Manolo Miralles
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Julián Zaragozà

Dites de setembreTaller de fanalets de meló

Taller de fanalets de 
meló, organitzat per 
l’associació cultural Ball 
de Dimonis de Vinaròs

Julián Zaragozà
A setembre carabasses

Agost i setembre, pocs els entenen
Al setembre comença l’escola i també la xerinola

Al setembre, el que tinga blat que sembre
Al setembre, el vi està per vendre

El setembre, no fa cap arruga al ventre
Al setembre, o se sequen les fonts, o s’emporten los ponts

Bon temps pel setembre, millor pel desembre
Compra estores pel setembre, cera per l’octubre i llard pel 

novembre i aniràs bé sempre
De la Mare de Déu de setembre a la de la Concepció, 

tres mesos hi compto jo
Del setembre a la tardor, torna la calor

Dels dotze mesos que hi ha, el setembre és el més malsà
El juny és blader i el setembre raïmer
El sol de setembre madura el codonyer

En setembre, les cabres a la serra, i el vi a la gerra
La garrofa de setembre és la més tendra

La bona fusta per obrar, al setembre s’ha de tallar
Pel setembre, els melons pels racons

Pel setembre cull les pomes, abans no vinguen les bromes
Pel setembre a collir ametlles

Qui per la Mare de Déu de setembre no té figues a assecar, 
poques n’assecarà

Raves i espinacs, pel setembre sembrats
Setembre fruiter, alegre i fester

Setembre humit, molt vi, però aigualit
Vi de setembre, a les dones fa estendre

Si el catorze de setembre és ventoler, l’any vinent serà plover
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Els Nanos i Gegants de Vinaròs van tornar la visita que ens realit-
zaren al mes de juny a Vinaròs, participant en la trobada de Ge-
gants de les festes de Santa Coloma de Queralt (Baixa Segarra).

Els Nanos i Gegants 
de Vinaròs, a Santa 
Coloma de Queralt
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Andrés Albiol

Se inició la 
campaña arrastrera 

tras la veda

Ofiura escatosa

Durante este periodo de 
dos semanas, las aguas 
permanecieron estables. 
Tan solo unos pocos roles de 
viento, en especial de poniente 
con algún chubasco, pero a 
la postre dejó faenar a la flota 
pesquera. Las extracciones 
resultaron normales si sumamos 
a los barcos arrastreros. Y las 
cotizaciones se mantenían 
estables.
La pesca de arrastre, a partir del 
1 de septiembre los siete bous se 
hicieron a la mar. Las capturas en 
un principio resultaron variadas 
de pescados y mariscos, como 
calamar, choquito, pescadilla, 
salmonete, peluda, galera, 
caracol, pulpo blanco, mújol, 
jurel, caballa, canana y morralla.
El cerco, la pasada semana, un 
barco de nuestra base capturó 
un promedio diario de 200 cajas 
de boquerón (8 kg/caja) y 40 de 

Desperdicios de pescado en los hogares españoles

sardina. Y la presente, el lunes tres traíñas pillaron 900 cajas de seitó. El martes, cinco llums atraparon 1.500 
de ‘oro azul’. El miércoles no calaron por la merejadilla nocturna. Y el jueves tampoco. La procedencia era; 
1 de Vinaròs, 1 de Burriana y el resto del Grau de Castelló.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras, cuatro calaron al langostino. Dos a la sepia. Una al mabre. 
Dos al lenguado y rombo. Y tres (1 de Peñiscola) al pagel, pescadilla y raya. Y una a la langosta, cabracho y 
rape. El palangrillo costero, dos embarcaciones (1 de Peñíscola) 
subastaron bacoretas de 9 kg. La recolecta de pulpo roquero con cadufo, tres barcos (1 de Benicarló) 
llevaron ejemplares de 1 a 2 kg. Y la marrajera, una barca italiana arribó con 5.000 kg de pez espada y otra 
de Almería con la misma cantidad. 

Según el MAPA los pescados se sitúan entre los alimentos menos arrojados a la basura en las casas en 
nuestro país. El Informe de Desperdicio Alimentario en España 2021, nos revela que tiramos en volumen 
el 2,1% de pescado que se adquiere para consumir en el hogar (en 2020 fue el 2%). La carne fresca el 
pasado año se vertió al basurero casero el 1,6% y la leche lanzada al fregadero el 1,4%. En general, durante 
el ejercicio anterior, los españoles desperdiciamos a las basuras un total de 1245 millones de kilos/litros 
de alimentos sin consumir (un 8,6% menos que en 2020), así que cada español desechó 28,21 k/l, para ser 
la cifra más baja en los 5 últimos años.

I estrella serpiente escamosa en castellà. El 
seu nom científic és Amphiura chiajei. Pertany 
al tall Equinoderms i a la classe Ofiures. 
Encara que aparencen ser estreles per tindre 
la forma estrelada, no ho són. Una de les 
diferències és l’articulació dels seus braços 
que pareix que estiguen trencadissos. De la 
família Ofiúrides té el cos amb un disc central 
pentarradial, circular, dentat entre les bases 
del braçamen. En el seu interior lateral estan 
les bosses genitals reproductores amb els sacs 
pulmonars per a respirar. Hi ha una roseta 
dorsal de sis plaques i coberta d’escates pel 
tot el dors. La cara ventral les plaquetes són 
xicotetes. El dics és aplanat dorsoventralment. 
Sense anus i expulsa els rebutjos per l’obertura 
bucal. Posseïx cinc braços llargs, cilíndrics, 
amb segments articulats i flexibles amb més 
de tres espines curtes i erectes en cada placa 
de les moltes que té en forma de palmito, que 
recorren els braços. No hi ha ventoses en els 
peus ambulacrals.
És de color ataronjat. Talla discal 1 cm de 
diàmetre i cada braç 9 cm de longitud. 
Longevitat 10 anys. Regenera les parts 
seccionades per depredadors com les estreles. 
Sexes separats. Pon a final d’estiu. Larves 
pelàgiques huit dies. Després s’establixen 
sobre el llit marí. Se soterra en el fang traient els 
braços al corrent per a recol·lectar partícules 
amb el seu sistema ambulacral amb que 
s’alimenta. A més és carronyer. Viu sobre fons 
de 9 a 1000 m de profunditat. És abundant. Es 
desplaça serpentejant els seus mòbils braços. 
És capturada per bous arribant a obstruir el 
floc o corona de l’art.. Sense valor comercial.

Capturas artesanales con anzuelo en línea de mano de atún rojo 
por el barco ‘G. Llaó’ ésta temporada

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES DE JULIOL DE L’ANY 2022 (I)                
PEIXOS
Peix espasa (Emperador)    6.594 kg  
Total Marrajera………    6.594
PEIXOS
Seitó (Boquerón)                         10.302                             
Sardineta (Sardina)             2.287
                                        ______      
Total Cèrcol………     12.589
PEIXOS
Congre (Zafio, Congrio)               2 
Orá (Muixarra, Dorada)              40 
Sorell (Chicharro, Jurel)               4
Sarg (Breado, Sargo)                  90
LLiri (Anjova, Saltator)                8
Llobarro (Lubina)                        15
Pagell (Breca, Pagel)                  2
Aspet (Barracuda, Espetón)         6
Mero (Cherna)                            1
Bacoreta (Sarda, Bacora)      5.294
Sorella (Jurel real)                      7
Dèntol (Sama, Dentón)               1                
Vidrià (Mojarra)                        10

                                                _____
Total…………….                 5.477
MOL·LUSCOS
Polp roquer (Pulpo roquero)          2
                                               _____                                                                         
Total Palangre…….      5.479  
PEIXOS 
Escrita (Ratjada, Raya)                      120
Besuc (Aligote, Besugo)                     11
Boga i Xucla (Bogue i Picarel)              4
Congre (Zafio, Congrio)                      14
Gall (Pez de San Pedro)                  35
Orà (Muixarra, Dorada)                        18                                                            
Gallineta (Cabracho)                           228
Sorell (Chicharro, Jurel)                         15
Asparrall (Raspallón)                            70
Palá (Lenguado)                                  40
Sarg (Breado, Sargo)                           14
Lliri (Anjova, Saltator)                           50
Llobarro (Lubina)                                 41
Penegal (Bocanegra)                            32
Mabre (Herrera)                                  600

Aranya (Salvarriego, Araña)                 11
Pagell (Breca, Pagel)                          608
Lluç (Pescadilla, Merluza)                     10
Rap (Pejesapo, Rape)                        290
Aspet (Barracuda, Espetón)                 30
Juriola (Rubio, Lucerna)                         6
Moll (Salmonete)                                107
Morralla (Serranos, etc)                         51
Murena (Morión)                                    6
Bacoreta (Sarda, Bacora)                1.716
Llissa (Mújol, Lisa)                             151
Pagre (Hurta, Pargo)                            5
Bisso (Estornino)                                4
Roncador (Roncón)                           102
Rata (Miracielo)                                  17
Tigre (Lenguado portugués)               115
Corva (Corvallo)                                 34
Missèria (Bruixa, Gallo)                        1
Mamona (Brótola de roca)                  26
Dèntol (Sama, Dentón)                         5
Chopa (Cántara)                                   5
Vidrià (Mojarra)                                   18

Salpa (Salema)                                   66
Rom (Rèmol, Rombo)                         53
Palaí (Acedía)                                     37
                                                    ______             
Total..................................        4.765       
CRUSTACIS   
Llagostí (Langostino)           1.774
Galera (Estomatoideo)            500
Llagosta (Langosta)                            349
Llomàntol (Bogavante)                         14
                                                     _____
Total.................................      2.636
MOL·LUSCOS
Calamars (Chipirones)                  4
Sèpia (Choco, Jibia)                          318
Polp roquer (Pulpo roquero)               881
Polpa (Pulpón)                                     8
Caragol punxent (Cañailla)                    3
                                                     _____
       Total……………………       1.214

Total Tremall i d’Altres Arts..   8.615
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Las mentiras tienen patas muy cortas

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Se inicia el último 
curso político de la 
presente legislatura y 
lo hace con una 

sensación creciente de cambio de ciclo. El 
proyecto del PSPV-PSOE, Compromís y Som 
Vinaròs está agotado y se ha demostrado ineficaz 
para resolver los problemas de nuestra ciudad. Es 
la hora del cambio.

Y por eso desde el Partido Popular tendemos la 
mano a todos los vinarocenses que desean que 
nuestra ciudad no siga quedándose atrás. Vinaròs 
necesita con urgencia de un gobierno municipal 
que tenga las ideas claras, que gestione de 
forma eficaz y que no crea que la gestión diaria y 
cotidiana del Ayuntamiento deba ser noticia.

Creemos en la política con mayúsculas, pero 
también con corazón. Aquella que trabaja con las 
luces largas para mirar al futuro de Vinaròs pero 
que al mismo tiempo se ocupa y preocupa por las 
pequeñas necesidades de los vinarocenses. 

En el Partido Popular llevamos mucho tiempo 
escuchando a la gente, a las entidades, a las 
asociaciones, a los clubes, sin hacernos fotos, 
porque no buscamos salir más en prensa sino 
tejer una alianza con todos y cada uno de los 
vinarocenses. De todo ello saldrá el proyecto que 
necesita Vinaròs para recuperar el tiempo perdido.

Porque Vinaròs necesita recuperar el tiempo 
perdido en estas dos legislaturas donde los 
gobernantes han prometido mucho y han 
ejecutado muy poco. Quienes han tenido en 
sus manos la responsabilidad de gestionar los 
mayores presupuestos de la historia no han 
sabido resolver ninguna de las carencias históricas 
de Vinaròs. Por eso no merecen seguir.

Y si la situación en Vinaròs es preocupante, ocurre 
lo mismo en nuestra Comunidad y en España. 
Tenemos un gobierno autonómico que no hace 
nada por resolver las listas de espera del Hospital 
comarcal de Vinaròs que crecen mes tras mes. La 
desesperación de centenares de vinarocenses que 
ven como pasan los días y las semanas y los meses 
sin que les llamen para su intervención quirúrgica.

El gobierno del PSOE y Podemos es incapaz de 
atajar la inflación que ya llega al 10% mientras 
se niegan a bajar impuestos porque así el Estado 
sigue recaudando más y más para implementar 
sus políticas ideológicas. 

Llega el momento del cambio, de apostar por 
el Partido Popular como garante de un cambio 
eficaz y necesario. El futuro de Vinaròs se decidirá 
en estos próximos meses y en el Partido Popular 
ya estamos preparados.

            Aquesta setmana, 
el PVI vol donar les 
gràcies a l’Associació 
de perruqueries de 

Vinaròs, per la tornada dels “talls de pèl solidaris”, 
després de la malaurada pandèmia de la Covid-19.  

Una volta més, ens mostra un col·lectiu molt actiu, 
altruista,  implicat i solidari amb tota la ciudadania 
vinarossenca. I per què diem això? Doncs perquè 
la tallada de cabells solidaris va tindre lloc el 
dilluns 29 d’agost, dia del seu descans setmanal. 

 El lloc escollit per fer la tallada de cabells solidària, 
fou com els darrers anys abans de la pandèmia a 
la pèrgola del passeig marítim, al costa de l’antic 
col.legi San Sebastià. 

De sobte aparegué una perruqueria a l’aire 
lliure, en horari obert pel mati des de les 9:30 
fins a les 14h, amb la participació de nou 268 
tic  establiments i prop d’una vintena  de 
professionals del sector. El preu establit per la 
tallada de cabells, fou simbòlic, només cinc euros, 
que aquest any van a benefici de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer.

Com tots els anys hi havien dues files, una per 
a les persones que volien col.laborar tallant-
se el pèl i una altra zero per a les persones que 
desitjaven fer la seua aportació. Aquesta iniciativa 
té una doble finalitat donat que, d’una banda, 
es fa per beneficiar tant a aquelles persones 
amb dificultats econòmiques que pugen tallar-
se el pèl a canvi de pocs diners, i per un altre, la 
quantitat econòmica recapatada es destina a una 
associació que lluita per una bona causa. 

Els perruquers están contents , per la participació 
de la ciudadania, perquè  s’han venut 268 tickets 
i s’han recaptat prop de 1500€,  que aquest any 
van destinats a l’Associació Espanyola contra el 
Càncer. 

Des del PVI, sempre hem recolzat les iniciatives de 
caire solidari, i volem finalitzar l’escrit, agraïen una 
volta més l’esforç de l’entitat , per realitzar aquest 
acte que creïem que està totalment consolidat i 
també volem donar les gràcies a tots els veïns i 
visitants que han participat per una bona causa. 

Se aproxima
el cambio necesario

Tallada de cabells
solidària

No repercutirá él impuesto a la banca, a los 
usuarios. Sin ir más lejos: mantener la cuenta 
de una Comunidad en Caixa Vinarós, en 2021 
costaba, 36 euros. Ahora, en 2022 cuesta 100 
euros. Una subida considerable. O él impuesto que 
pagamos de compensación, por la subida del gas, 
donde Macrón (él más listo de la clase) comprara 
hasta un 50 % de gas Argelino, y seguro que más 
barato, que él que compramos nosotros. Cuando 
esa mentira, además es ideológica, todavía es más 
llamativa. Como ministra de igualdad, se puede 
ir a EUA a manifestarse contra la abolición del 
aborto, pero hacerlo, en Nueva Yort, en la Quinta 
Avenida, rodeada de tiendas de Carolina Herrera, 
Luís Vutton, Chanel… En la calle de la Casta. Yo me 
pregunto: ¿Por qué no viaja a Afganistán? Allí si que 
tiene tajo, él derecho a la mujer, está, no limitado, 
si no, anulado. Nueva ley animalista, cámaras en 
él interior de las granjas, hacer un master para 
adoptar a un animal, o tratarlo, mejor que a un hijo, 
entre otras. Pero ¿Quién protege a los ganaderos, 
para no seguir sacrificando a sus animales, por 
estar en la ruina? Es llamativo, que por ejemplo, 
en Ceuta, recojan firmas (Encabezadas por Fatima 
Haded, una de las integrantes del quinteto del 
grupo “Otras Políticas” junto a Yolanda Díaz, 
Mónica Oltrá, Ada Colau y Mónica García) Para 
prohibir una corrida de toros. Bien es verdad, 
que Ceuta hace siete años, fue nombrada ciudad 
libre de maltrato animal por su ayuntamiento. Sin 
embargo, desde hace más de diez años, se celebra 
la Fiesta del Cordero (respetable, como cualquier 
otra costumbre) donde son sacrificados más de 
5.000 de estos animales cada año, en sus propios 
hogares, sin ningún tipo de control. ¿Saben como 
son sacrificados? Sin embargo, ni nombrarlo. Que 
ciegos, son los políticos que se rigen solo por 
su Ideología, y tienen dos varas de medir. Mano 
ancha para ellos, y puño cerrado para los demás.  

Antonio B.Najar

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

La família de Rosa Masip Pedret 
donem les gràcies a l’equip de 

la UHD de l’hospital de Vinaròs per la 
seva cura, atenció, amabilitat i ten-
dresa a l’hora d’atendre a la nostra 

mare. La família estem molt agraïda 
pel suport i indicacions rebudes en 

tot moment.

Agraïment
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Las mentiras tienen patas muy cortas

Antonio B.Najar
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CULTURA

Les inscripcions ja 
estan obertes 

La Regidoria de Cultura, encapçalada per Fernando Juan, ha presentat a la 
Biblioteca Municipal la programació amb motiu del 781 aniversari de la Carta 
de Poblament. En total s’han organitzat prop de 50 actes des de l’1 de setembre 
fins al 29 d’octubre, que posaran en valor la cultura i la història local. 
Juan ha destacat que la programació serà possible gràcies a la implicació de 
les entitats culturals i també a la Fundació Caixa Vinaròs, que ha preparat una 
variada agenda de xerrades i conferències relacionades amb la història del 
municipi. D’altra banda, el regidor assenyalava que enguany l’aniversari de la 
Carta de Poblament coincideix amb l’any Fuster, amb motiu del centenari del 
naixement de Joan Fuster i també amb el 200 aniversari de la Diputació de 
Castelló, dues celebracions que també es veuran reflectides a la programació. 
Pel que fa a l’agenda d’actes, Juan detallava activitats com la IV Trobada de 
Nanos i Gegants per al dissabte 3 de setembre, l’exposició de cinema sobre 
el director Germán Lorente del 8 al 22 de setembre o l’espectacle musical Leo 
Tejedor Quartet diuen Joan Fuster tot i no ser-ho per al diumenge 25 de setembre. 

Una de les activitats més destacades serà la recuperació del repartiment del 
pastís d’aniversari el dia 29 a la plaça Parroquial. 

Per al mes d’octubre continuaran les activitats amb el Concert de la Carta 
Pobla per part de la Banda Simfònica La Alianza el dissabte 1, per al dia 6 es 
farà la presentació del llibre Carta de Poblament de Vinaròs (1241) a càrrec 
dels autors Ferran García i Francesc Gimeno, que inclourà una petita píndola 
musical barroca per part de Maria José Doménech. Ja per al dijous 13 es farà la 
presentació del catàleg Omplirelbuit de Ramon Roig, mentre que el dissabte 
29 es farà el Festival de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs. 
El regidor Juan ha convidat els veïns a participar en els actes amb motiu de 
l’aniversari de la Carta de Poblament i ha destacat que “conèixer d’on venim 
és clau per conservar la nostra identitat, per tant convido a tots els xiquets 
i xiquetes a participar també en els actes per a conéixer millor els nostres 
orígens”.

Cultura presenta la programació amb motiu del 781 aniversari 
de la Carta de Poblament

Exposicions, concerts, xerrades i actuacions folklòriques formaran part de l’agenda d’actes 
per a conéixer millor la història del municipi

10 [Dissabte]
Coneix el nostre folklore i 
les danses tradicionals de 
Castellnovo (Alt Palància).

INTERCANVI de danses 
tradicionals dels grups 
folklòrics Les Camaraes 
i Castellnovo

Hora: 19.00

Lloc: Vinaròs Arena

CONCERT d’inici de curs de 
l’Orquestra de la Societat 
Musical La Alianza

Hora: 20.30

Lloc: Auditori municipal

14 [Dimecres]
TROBADA internacional 
de trobadors 
hispanoamericans

Hora: 19.00

Lloc: Ermita de Vinaròs

15 [Dijous]
CONFERÈNCIA 
«El viatge impossible» 
a càrrec d’Agustí Chaler

Hora: 19.30
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs

16 [Divendres]
TERTÚLIA LITERÀRIA
Club de lectura ÀGORA, llegir 
compartint és llegir més vegades

Llibre: El infinito junco 
d’Irene Vallejo
Hora: 17.30
Lloc: Biblioteca Municipal

Del 16 al 18
MUSICAL LOCUVISIÓN 
a càrrec de LOCURA

16/09 1a Semifinal Locuvisión
17/09 2a Semifinal Locuvisión
18/09 Gran Final Locuvisión
Hora: 21.00
Preu: 8 € pro AECC

07 [Dimecres]
CINEMA sota les estrelles

LA LISTA DE LOS DESEOS
Hora: 22.00

Lloc: Vinaròs Arena

No recomanada per a menors 
de 12 anys

+ info Turisme Vinaròs

Del 08 a l’11
FIRA D’ARTESANIA
Activitats amb temàtica pirata

Hora: de 19.00 a 24.00

Lloc: Pèrgola del passeig de 
Colom

Del 08 al 22
EXPOSICIÓ sobre el 
director de cinema 
Germán Lorente

Horari: de 18.00 a 21.00 hores, 
de dimarts a diumenge

Lloc: Auditori municipal

01 [Dijous]
CONCERT 
de Bárbara Breva

Hora: 22.30
Lloc: Vinaròs Arena
+ info Turisme Vinaròs

03 [Dissabte]
IV TROBADA 
de Nanos i Gegants

Hora: 17.00 EXPOSICIÓ
Hora: 18.30 CERCAVILA 
Hora: pel centre de la ciutat
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Blasco Ibáñez

Setembre

1110



3 de setembre de 2022

25

CULTURAE L  D I A R I E TVinaròs

La reconeguda companyia teatral de Vila-real Els Visitants tornà a 
actuar a Vinaròs i aquesta vegada ho va fer per oferir el   magnífic i 
original espectacle nocturn Olea, una combinació de dansa, teatre i 
foc, dedicada a les oliveres i que va atraure nombrós públic al passeig 
marítim.  
Olea va ser finalista als Premis Max (millor il·luminació i millor espectale 
de carrer) i als Premis de l’IVC (Institut Valencià de Cultura).

Els Visitants oferí la seua “Olea” 
al passeig de Vinaròs

E.Fonollosa

18 [Diumenge]
INTERCANVI de la FVDIT 
del Nanos i Gegants de 
Vinaròs amb la colla de 
Tales

Hora: 12.00
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Blasco Ibáñez

24 [Dissabte]
XXVII TROBADA DE 
BANDES DE MÚSICA
Comarca del Baix Maestrat 

Hora: 17.30
Lloc: Vinaròs Arena

Del 23 al 29
EXPOSICIÓ 
«Joan Fuster, una vida 
il·lustrada»
Mostra itinerant organitzada 
per l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua en col·laboració amb 
l’Espai Fuster de Sueca, amb 

motiu de l’elecció de Joan Fuster 
com a Escriptor de l’Any 2002 i de 
la declaració de l’any 2022 com a 
Any Fuster.

Horari: de 18.00 a 21.00 hores, de 
dimarts a diumenge
Lloc: Auditori municipal

25 [Diumenge]
XXI TROBADA DE 
PUNTAIRES
Actuació del grup folklòric 
Les Camaraes

Hora: De 10 a 13 hores
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Organitza: Consell Municipal 
FPA i Col·lectiu de Puntaires

ESPECTACLE 
Leo Tejedor Quartet diuen 
Joan Fuster tot i no ser-ho
Espectacle de jazz amb lletres 
de Joan Fuster concebut des de 
l’admiració i estima del quartet.

Hora: 19.00
Lloc: Auditori municipal

781 ANIVERSARI DE L’ATORGAMENT 
DE LA CARTA DE POBLAMENT 2022

29 de setembre
EXPOSICIÓ «200 anys de 
la Diputació de Castelló»

Hora: De 17.00 a 20.00
Lloc: Pati del Mercat
Organitza: Diputació de Castelló

MÚSICA TRADICIONAL 
VALENCIANA a càrrec de 
Jordi Sanç i Raquel Pérez. 
Retocs és un projecte que neix 
amb la voluntat de fer reviure 
la música d’arrel des d’un punt 
minimalista, amb percussions 
tradicionals de la terra i veu. Un 
viatge pel nostre passat musical.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori municipal

REPARTIMENT DEL PASTÍS 
d’aniversari, elaborat per 
l’Associació de Pastissers 
de Vinaròs, dedicat al 
871 aniversari de la carta 
pobla, als 200 aniversari 
de la nostra Diputació i el 
centenari del naixement 
de Joan Fuster

Hora: 21.00

Lloc: Plaça Parroquial

ACTUACIÓ del grup 
folklòric Les Camaraes

Lloc: Plaça Parroquial

1312

18 [Diumenge]
INTERCANVI de la FVDIT 
del Nanos i Gegants de 
Vinaròs amb la colla de 
Tales

Hora: 12.00
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Blasco Ibáñez

24 [Dissabte]
XXVII TROBADA DE 
BANDES DE MÚSICA
Comarca del Baix Maestrat 

Hora: 17.30
Lloc: Vinaròs Arena

Del 23 al 29
EXPOSICIÓ 
«Joan Fuster, una vida 
il·lustrada»
Mostra itinerant organitzada 
per l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua en col·laboració amb 
l’Espai Fuster de Sueca, amb 

motiu de l’elecció de Joan Fuster 
com a Escriptor de l’Any 2002 i de 
la declaració de l’any 2022 com a 
Any Fuster.

Horari: de 18.00 a 21.00 hores, de 
dimarts a diumenge
Lloc: Auditori municipal

25 [Diumenge]
XXI TROBADA DE 
PUNTAIRES
Actuació del grup folklòric 
Les Camaraes

Hora: De 10 a 13 hores
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Organitza: Consell Municipal 
FPA i Col·lectiu de Puntaires

ESPECTACLE 
Leo Tejedor Quartet diuen 
Joan Fuster tot i no ser-ho
Espectacle de jazz amb lletres 
de Joan Fuster concebut des de 
l’admiració i estima del quartet.

Hora: 19.00
Lloc: Auditori municipal

781 ANIVERSARI DE L’ATORGAMENT 
DE LA CARTA DE POBLAMENT 2022

29 de setembre
EXPOSICIÓ «200 anys de 
la Diputació de Castelló»

Hora: De 17.00 a 20.00
Lloc: Pati del Mercat
Organitza: Diputació de Castelló

MÚSICA TRADICIONAL 
VALENCIANA a càrrec de 
Jordi Sanç i Raquel Pérez. 
Retocs és un projecte que neix 
amb la voluntat de fer reviure 
la música d’arrel des d’un punt 
minimalista, amb percussions 
tradicionals de la terra i veu. Un 
viatge pel nostre passat musical.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori municipal

REPARTIMENT DEL PASTÍS 
d’aniversari, elaborat per 
l’Associació de Pastissers 
de Vinaròs, dedicat al 
871 aniversari de la carta 
pobla, als 200 aniversari 
de la nostra Diputació i el 
centenari del naixement 
de Joan Fuster

Hora: 21.00

Lloc: Plaça Parroquial

ACTUACIÓ del grup 
folklòric Les Camaraes

Lloc: Plaça Parroquial

1312

30 [Divendres]
CONFERÈNCIA 
CIÈNCIAPROP 
«La transformació digital 
i el seu efecte al nostre 
entorn econòmic i social» 
a càrrec de la Dra. Teresa 
Mª Monllau

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs 01 [Dissabte]

CONCERT DE 
LA CARTA POBLA
Banda Simfònica 
La Alianza

Hora: 20.00
Lloc: Auditori municipal

RECITAL POÈTIC 
Exili interior.
Lectura de poemes de Facundo 
Fora Albalat

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs

Octubre

06 [Dijous]
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
La Carta de Poblament 
de Vinaròs (1241) a càrrec 
dels autors Ferran García i 
Francesc Gimeno
Petita píndola musical barroca 
a càrrec de M. José Doménech, 
professora de flauta de l’escola 
NUMA de Vinaròs

Hora: 18.30
Lloc: Sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
De viperis. Taleques i 
escurçons, a càrrec de 
l’autor Joan Monferrer

Hora: 19.30 
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs

08 [Dissabte]
INTERCANVI DE CORALS

Amb l’actuació de la Coral 
García Julbe i la Coral 
Polifònica Benicarlanda

Hora: 19.30
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Federació de 
Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana

09 [Diumenge]
NANOS AL CARRER

Hora:
Matí d’11.00 a 13.30 h
Tarde de 17.30 a 19.00 h
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Blasco Ibáñez

1514



3 de setembre de 2022

26

CULTURA

 El passat dilluns 15 d’agost, últim dia de les festes de Càlig, va actuar la Rondalla Vinarossenca “Mar i Terra” a l’Auditori del Centre Cultural en un acte oferit per 
l’Ajuntament de Càlig a tots els veïns i veïnes majors de 75 anys. Es va interpretar un repertori que va agradar molt als allí assistents i que els va fer gaudir d’una 
estona de bona música. Entre d’altres es va cantar “Els nois de la garrafa”, “Jota dels Tarongerals”, “La calma del mar”, la vinarossenca “La barca se’n gronxa”, la 
magnífica interpretació de la cançó “Illes Columbretes” per part del trompetista Toni Barberà junt amb la directora de la Rondalla, Pili Torné i, per acabar, la molt 
aplaudida “Cançó del Marramiau”

La Rondalla Vinarossenca a les festes de Càlig

El Tio Gori i la Tia Caballera van visitar la població d’El Catllar a Tarragona, 
i van poder travessar el riu Gaià

  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 
 

 

 
“los libros nos siguen uniendo y anudando de una forma misteriosa”  

( Irene Vallejo , El infinito en un junco ) 

El Tio Gori i la Tia Caballera, a El Catllar
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Es poden adquirir:
A la oficina del club
Oscars pub
Bar san Francisco
Bar la Puebla 
Cafetería Costa Cálida
La Farola

Més info en la web del CME: esports.vinaros.es

Per a  

xiquetes  

i xiquets 

de P3

NOVA 
ACTIVITAT DE 
PSICOMOTRICITAT 
AL CME!

L'activitat es farà al pavelló 
poliesportiu. Molta varietat d'horaris!
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TAULER MUNICIPAL

 

Exp. 861/2022

TASA MEMU2022-1

Tesorería / FFG / im

ANUNCIO

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

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

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

Ayuntamiento y en el BOP.

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

de 2022.

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

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

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

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

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

Ja pots reservar
els LLIBRES

DE TEXT

La familia de Klaus Walter agradece la profesionalidad 
y el buen trato recibido por la Unidad Hospitalaria a 

Domicilio del Hospital Comarcal de Vinaròs.

Su esposo Santiago, hijas Glória y María del Mar,
Hermanos y demás familiares les participan que

se oficiará un Misa en su recuerdo, el miércoles 7 de septiembre 
en la Iglesia Santa Magdalena a las 7.30 de la tarde

1er Aniversario de:
Gloria Llátser Barreda

Que falleció en Vinaròs 
el día 7 de setembre de 2021,

a los 66 años de edad.
D.E.P.

Sempre et recordarem amb molta estima

En memòria de:
Paquita Martorell Ten

Que va morir a Vinaròs el dia 
28 d’agost de 2022

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i les mostres 
d’afecte i condolença que ens han mostrat.

Ricardo Albiol Martí
Que falleció el día 

2 de marzo de 2022
en Fortaleza (Brasil)

a los 66 años de edad.

Misa de Difuntos el sábado 3 a las 8 de la tarde, en la Iglesia 
Parroquial de santa María en Peñíscola.

Entierro de las cenizas el domingo 4 a las 9 de la mañana,
en el cementerio de la localidad.

En memoria de:

La viuda e hijo dan las gracias por las condolencias.

ESQUELES
Si necessites publicar l’esquela d’un fa-
miliar, posa’t en contacte amb la teua 
agència de publicitat o envia un whats-
app al 722 38 50 17 i també pots trucar 

al 964 45 00 85.
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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

3 setembre FERRER Pl. Sant Antoni 34
4 setembre ROCA C/Sant Francesc 6
5 setembre GUIMERÁ Plaça Església

6 setembre ADELL P.Picasso/Pius XII
7 setembre SANZ C/Pont 87
8 setembre VALLS Av.Fco J.Balada 24
9 setembre MATEU   C/Sant Francesc 103

* 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.

òs

òs
òs
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Més info en la web del CME: esports.vinaros.es

Per a  

xiquetes  

i xiquets 

de P3

NOVA 
ACTIVITAT DE 
PSICOMOTRICITAT 
AL CME!

L'activitat es farà al pavelló 
poliesportiu. Molta varietat d'horaris!


