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La Trobada de Nanos obre els actes 
de la Carta de Poblament

Agost tanca amb un 96,7%
d’ocupació turística

Salvament i Socorrisme atèn 
a 600 usuaris durant l’estiu

Última campanya d’excavació 
Durarà dos mesos i la inversió és de 40.000€ a càrrec de la Diputació
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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

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

Vinaròs continua amb la consolidació del poblat iber del Puig de la Misericòrdia, ara amb la que es preveu 
que siga l’última campanya d’excavació, patrocinada per la Diputació de Castelló, que invertirà 40.000 euros. 
El president de la Diputació, José Martí, va visitar divendres 2 de setembre al matí aquest poblat, el més al 
nord de la Comunitat, al costat de la diputada de Cultura, Ruth Sanz, l’arqueòleg Arturo Oliver, l’alcalde, 
Guillem Alsina, i el regidor de Patrimoni, Marc Albella. 
Oliver va dir que enguany es planteja la conclusió de les excavacions, que es van iniciar l’any 2013, per aquest 
motiu aquesta campanya “serà més intensa i més llarga, ja que durarà dos mesos i, en principi, conclourà tota 
la part arqueològica, amb la intenció que l’any vinent s’inicie la restauració i posada en valor del jaciment”.
L’arqueòleg va destacar que aquest poblat és un dels principals jaciments no sols de la zona sinó de la cul-
tura ibèrica a causa de les seues característiques i la seua singularitat, al no ser el clàssic poblat ibèric, sinó 
una residència aristocràtica de l’època, la qual cosa li dóna unes particularitats que no es troben en altres ja-
ciments, i és necessari posar-lo a disposició no sols de l’àmbit científic i arqueològic, sinó de tota la societat”.    
Per part seua, Martí va recordar que la Diputació s’ha implicat des del principi en la recuperació d’aquest 
poblat, que va qualificar de “la joia de la corona” per la seua importància històrica.  Martí va destacar l’aposta 
de la Diputació per la posada en valor del patrimoni de la província. 
L’alcalde, Guillem Alsina, va agrair la implicació de la Diputació i va confiar que l’administració provincial 
accepte la sol·licitud de subvenció que l’Ajuntament ha aprovat per a la seua consolidació i posada en valor 
en un futur com a recurs patrimonial i turístic. 
Consolidació
I és que una vegada conclosa aquesta última campanya d’excavació, el poblat iber del Puig necessitarà de 
noves fases de consolidació dels seus murs per a ser visitable com a recurs turístic, i adequar el seu entorn, 
com va explicar Oliver. Per a això, l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de més de 190.000 
euros, que va ser aprovada en l’últim ple ordinari amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del PP, 
que va lamentar que no s’haguera tingut en compte l’accessibilitat per a la visita de persones amb mobilitat 
reduïda.

Durarà dos mesos i la Diputació invertirà 40.000 euros
X.Flores

Vinaròs inicia la última campanya d’excavació 
del poblat iber del Puig
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C/ SAN VICENTE, 29 - 1er PISO - Esquina C/ SOCORRO
12500 VINARÒS (CASTELLÓN)

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50

NUEVAS OFICINAS:

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

El poblat haurà de consolidar-se per convertir-se en un nou recurs 
turístic després de que conclogue la última campanya d’excavació
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X.Flores

X.Flores
L’Ajuntament de Vinaròs ha tingut que suplementar amb 540.000 eu-
ros la partida d’enllumenat públic a causa de la revisió de preus del 
contracte per l’augment de preu del subministrament elèctric. El ple 
ordinari d’agost va aprovar aquest punt amb els vots favorables de 
tots els grups excepte l’abstenció de PP i PVI. Aquesta partida es su-
plementará amb romanents de tresoreria de l’any 2021, com va expli-
car la regidora d’Hisenda, María Cano. 
Aquest punt va generar debat, lamentant des dels grups de l’oposició 
del PP i C’s que l’equip de govern no haguera pres mesures per a re-
baixar aquesta factura. Així, el portaveu de C’s Manuel Herrera va 
considerar “molt greu” que una despesa corrent “llastre futures inver-
sions”, i va assenyalar que l’Ajuntament hauria d’haver invertit fa anys 
a millorar l’eficiència energètica. “Cal acollir-se a subvencions per a 
instal·lar plaques solars en edificis públics. Arribem ja tard a fer aques-
ta inversió”, va assenyalar. 
Cecilia Pastor (TSV) va destacar que “aquesta quantitat és molts diners 
i cal implantar mesures extraordinàries per a fer front a una situació 
extraordinària”.
Per part del PP, Juan Amat va mostrar la seua preocupació “per la in-
acció de l’equip de govern” i va dir que trobava a faltar un pla de con-
tingència i l’aplicació de mesures per a estalviar en la factura de la 
llum. “Hi ha ajuntaments que ho han fet, però aquí no”, va assenyalar. 

També va lamentar que de la partida de 150.000 euros prevista en el 
pressupost en 2021 per a millorar l’eficiència energètica en edificis 
municipals “no es va gastar res”.

Per part seua, la regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellá (PSPV), 
va recordar que l’increment del preu del subministrament elèctric ha 
sigut de març de 2021 a març del 2022 de més del 200% i que aquest 
augment “cal pagar-lo”. A més, va assenyalar que recentment es van 
instal·lar fanals solars en la costa nord i que actualment s’està realit-
zant el canvi al sistema led en tot l’enllumenat públic en ser més efi-
cient, i que en els últims anys el consum elèctric municipal s’ha reduït 
en un 8%, “la qual cosa està lluny del nostre objectiu, però demostra 
que s’han fet coses”. Finalment, va recordar que també s’han establit 
bonificacions per als veïns que opten per instal·lar plaques solars en 
el seu habitatge habitual i que s’han rebut mig centenar de peticions. 
Va tancar el punt l’alcalde, Guillem Alsina, destacant les mesures pre-
ses aquesta legislatura per millorar la eficiència energética i el formar 
part el municipi de l’agenda urbana. “Tots els ajuntaments tenen el 
problema de la pujada de preus de la llum i d’una situació complica-
da a tots els nivells. Nosaltres estem fent els esforços per optar a les 
ajudes de l’agenda urbana i treballem en una línea que creiem que 
és l’adient, fent cas del que recomana la Unió Europea”, va concloure.

L’Ajuntament suplementa amb 540.000 euros la partida 
d’enllumenat públic per a fer front a la pujada del preu de la llum

L’ajuntament de Vinaròs ha aprovat per una-
nimitat el compte general de l’exercici 2021. 
La regidora d’Hisenda, Maria Cano, va explicar 
que reflexa la situación patrimonial, els pres-
tecs, l’estat del deute i els ingresos i despeses 
generats durant aquest exercici. 

El portaveu del PP, Juan Amat, va assenyalar 
que “els resultats que plasmen aquests comp-
tes reflexen que del que van dir que farien al 
que han fet hi ha un abisme”. Va posar com a 
exemple diferents partides que o bé no s’han 
tocat o no es van esgotar tot i estar pressupos-
tades. Entre elles, “55.000 euros per la redac-
ció del pla del casc antic, que no s’han tocat, 

45.000 euros pressupostats i no utilitzats del 
pla de regeneració urbana, 88.000 euros del 
servei per a la innovació que afecta al treball 
i la industria, la partida de més de 400.000 
euros per la pasarel·la del Cervol,  el centre 
d’inspiració turística, 778.000 euros destinats 
al centre cívic, 150.000 euros que tampoc han 
estat utilitzats previstos per millores eficien-
cia energética, 12.000 euros de programes 
d’igualtat, 16.500 euros d’un programa per 
la dependència, 47.000 euros per programes, 
8.300 euros del programa d’aliments, 6.000 
euros del pla d’inclusió social o 161.000 eu-
ros de prestacions econòmiques als necessi-
tats, 4.000 euros del programa d’immigració, 

36.000 euros dels libres de text o 55.000 euros 
del chiquibono” , entre altres. 

La regidora d’Hisenda Maria Cano va acusar 
a Amat de “tergiversar” apuntant que “hi ha 
contractes que no es poden pagar si no estan 
conclosos”, i que “per licitar una obra cal que 
aparegue al pressupost”. “A vegades els trà-
mits s’allarguen, i vostè ho hauria de saber i 
no tergiversar la realitat”, va indicar. 
Respecte a les prestacións econòmiques indi-
viduals i el xiquibó o les ajudes als libres de 
text, va dir que es pressuposta amb una pre-
visió inicial i després es varia depenent de la 
realitat o els canvis que hi poden haver.

Vinaròs aprova el compte general de l’exercici 2021
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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

X.Flores

X.Flores

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat inicialment el nou reglament regulador 
del servei d’ajuda a domicili (SAT ). La regidora de Benestar Social, Amalia 
Cabos, va assenyalar que aquesta ordenança datava de l’any 1989, per la qual 
cosa estava obsoleta, i era necessari adaptar-la a la realitat actual.  
El portaveu del PP Juan Amat, va argumentar el seu vot en contra apuntant 
que “no queda clar que hi haja una prioritat per als empadronats en el servei 
extraordinari en casos que no es puga atendre a tots els que el sol·liciten, en-
tre altres requisits”. També va considerar “excessiu” que el termini de resposta 
de l’Ajuntament a una sol·licitud siga de 3 mesos i va lamentar que l’equip 
de govern “no haja contemplat rebaixar els preus de la taxa als usuaris en al-
guns trams, sobretot per a persones amb baixos ingressos”. En aquest sentit, 
va dir que “encara que els preus no són excessius, m’estranya que no hagen 
plantejat una rebaixa, més encara quan de les ajudes d’emergència social 
han sobrat en l’exercici 2021 a l’Ajuntament més de 150.000 euros. Entenem 
que en aquest context es pot plantejar baixar aquestes taxes”. 
L’alcalde, Guillem Alsina, va tancar el torn d’intervencions apuntant que es 
tracta de l’aprovació inicial del punt i que hi haurà una exposició al públic i 
es valoraran aquestes aportacions si es presenten per escrit. 
El punt va tirar avant amb els vots a favor de tots els grups excepte el vot en 
contra del PP i l’abstenció de C’s.

El Ple aprova inicialment 
el reglament regulador del Servei 

d’Atenció Domiciliària

L’Ajuntament de Vinaròs ha decidit canviar els criteris per a 
concedir les ajudes a les escoles de música de la localitat. Per 
a això, haurà d’elaborar una nova ordenança que incloga que 
aquestes ajudes es concedisquen per concurrència competiti-
va i no per conveni nominatiu, com s’ha fet fins ara, tal com ha 
explicat el regidor de Cultura, Fernando Juan, i va ser aprobat 
en el passat ple ordinari d’agost. 
El canvi es realitzarà després de les al·legacions que l’escola 
de música ESMUVI havia presentat al pressupost 2022 en con-
siderar injust el sistema de repartiment de les ajudes. ESMU-
VI reclama que les ajudes que es donen a les associacions de 
Vinaròs estiguen repartides “amb criteris objectius i transpa-
rents”,  considerant que la subvenció que rep l’associació “és 
molt inferior a altres”. 
Els grups de l’oposició es van mostrar en principi favorables a 
aquest canvi, però van lamentar que l’equip de govern ho farà 
massa tard. 
El portaveu de C’s, Manuel Herrera, ha indicat que, “en el tema 
de les escoles de música, demanem que en l’apartat cultural es 
canvie el sistema d’ajudes directes sense cap justificació, per la 
qual cosa estem d’acord que ara per a concedir aquestes aju-
des, estiga tot argumentat i justificat”. 
Cecilia Pastor (TSV) va demanar la retirada del punt, al no 
incloure’s en els canvis del Pla Anual Normatiu la moció apro-
vada per a modificar l’ordenança de convivència ciutadana per 
a sobre la prostitució, i per això va votar en contra. 
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles, va lamentar “la poca 
diligència de l’equip de govern per a realitzar aquests canvis 
en el tema de les escoles de música, que ja sabien que calia 
fer”. I va demanar que el procediment es faça “amb la major 
celeritat possible i amb consens per a no perjudicar les entitats 
musicals”. Amat va considerar que “aquest tipus de qüestions 
que afecten entitats haurien de resoldre’s amb més celeritat”.
El portaveu del partit, Juan Amat, considera que “hi ha ha-
gut una falta de respecte a les escoles de música, perquè hi 
haurà canvis en l’adjudicació de les subvencions i no sabem 
en quines termes, no sabem encara què es pretén fer, i exi-
gim el mínim, conéixer les intencions del govern municipal en 
l’hora d’articular aquestes bases”. També va lamentar que no 
s’haguera informat en la comissió corresponent i va conside-
rar que “aquestes questions que afecten a entitats haurien de 
resoldre’s amb més celeritat”.
El regidor de Cultura, Fernando Juan, va dir que la intenció ini-
cial és aquesta i que més endavant es discutiran les estratègies 
a seguir. “Estem en una fase inicial i encara no s’està parlant 
dels criteris de les bases”, va concloure.
El punt es va aprovar amb els vots a favor de PSPV, Compromís 
PVI, C’s i l’edil no adscrit, el vot en contra de TSV i l’abstenció 
del PP.

Vinaròs canviarà els criteris 
per a concedir subvencions 

a les escoles de música
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L’Ajuntament de Vinaròs va aprovar en el ple ordinari d’agost el pla d’acció agenda urbana 
Vinaròs 2030. La regidora d’Hisenda, María Cano, va explicar que l’Ajuntament de Vinaròs 
ja va iniciar el procés participatiu per a definir aquestes accions i  un model de ciutat més 
sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, de conformitat amb els 
criteris establits per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, l’Agenda Urbana per a la Unió 
Europea i l’Agenda Urbana Espanyola. 
L’Ajuntament de Vinaròs és una de les primeres administracions locals espanyoles que 
treballa per a implantar una agenda urbana com a vehicle per a afrontar reptes futurs de 
desenvolupament sostenible fins al 2030. En aquest sentit, Cano va dir que el Pla d’Acció 
constitueix un avanç en l’elaboració de l’Agenda Urbana de Vinaròs, que vertebrarà el des-
envolupament de la ciutat, alineant-se amb els reptes plantejats i amb la visió estratègica de 
les dues Agendes Urbanes internacionals.  Vinaròs, gràcies a la subvenció de 150.000€ ator-
gada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per al desenvolupament del Pla 
d’Acció Local de l’Agenda Urbana, serà una ciutat que actuarà com a model per a orientar 
en altres municipis de característiques similars en el desenvolupament de l’Agenda Urbana. 
Cano ha destacat que el Ajuntament va iniciar al març de 2021 l’elaboració del Pla d’Acció 
Local de l’Agenda Urbana. Es va desenvolupar la primera fase amb els tècnics municipals, 
que van crear tres grups de treball Vinaròs Sostenible, Vinaròs Inclusiva, Vinaròs Intel·ligent 
per a l’elaboració del diagnòstic de la situació del municipi en relació als 10 aqueixos es-
tratègics de l’Agenda Urbana Espanyola, partint de l’Estratègia DUSI, del Pla Estratègic de 
Ciutat i de la resta de plans sectorials municipals. 

L’Ajuntament dóna llum verda al Pla d’Acció 
de l’Agenda Urbana Vinaròs 2030

També va subratllar que es tracta d’un document “viu” i 
que es podrà modificar depenent de la situació. “Estarem 
en una millor situació per a obtindre fons europeus si te-
nim aprovat aquest pla d’acció, que conté 19 projectes es-
tratègics sorgits del procés participatiu”, va dir Cano, entre 
els quals va destacar “la implementació del bulevard Baix 
Maestrat, la regeneració del centre històric, o equipaments 
com l’auditori o el segon centre de salut, entre altres”. El 13 
de setembre haurà de justificar-se la subvenció de 150.000 
euros que s’ha concedit. 
El portaveu de C’s Manuel Herrera va dir que votaria fa-
vorablement, però va criticar que el procés participatiu va 
tindre una molt escassa assistència “la qual cosa no és un 
bon exemple per a decidir el futur de la nostra ciutat”. 
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va justificar la seua 
abstenció “en ser un document modificable que permetrà 
aportacions futures”, però va lamentar que “elaborar un 
pla d’aquestes característiques és complex i necessita un 
temps que no hi ha hagut”.
Juan Amat (PP) també va dir que s’abstindrien, i va criticar 
a l’equip de govern la seua “escassa celeritat” en haver-se 
esperat al 31 d’agost si havia d’estar aprovat el 13 de set-
embre. També va criticar que el pla “no servirà per a res, no-
més per a obtindre ajudes europees” apuntant que “l’únic 
beneficiari d’aquest pla és l’equip redactor”. Finalment, va 
lamentar que al PP se li hagueren donat dues setmanes 
per a realitzar aportacions durant el mes d’agost. “Darrere 
d’una política insconcient es generen problemàtiques com 
aquesta, en la qual apuren els terminis amb projectes que 
no valen per a res”, va concloure. 
Cano va respondre que “sabíem que anàvem justos en ter-
minis des del principi, per la complexitat dels tràmits que 
exigeix la Unió Europea, la participació exigida i la licitació 
de 4 empreses que calia fer-se. Tots hem tingut el mateix 
temps per a valorar aquest pla d’acció, però és important 
la seua aprovació i la idea és continuar treballant-lo i mo-
dificar-lo quan siga necessari”.

X.Flores

En les últimes setma-
nes s’està realitzant la 
neteja i desbrossament 
de les restes vegetals 
en barrancs i rieres per 
evitar possibles inunda-
cions, en cas de fortes 
precipitacions. Recor-
dem que l’Ajuntament 
té l’autorització per a 
poder actuar només en 
els últims 500 metres 
abans de la desembo-
cadura, mentre que la 
resta és competència 
de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer. 

A banda de la neteja 
de les restes vegetals, 
els operaris també 
realitzen la retirada 
d’escombraries i grans 
voluminosos, a més de 
comptar amb el suport 
del dron de la Policia 
Local, que ajuda a de-
tectar possibles punts 
conflictius.

L’Ajuntament continua amb les tasques de prevenció de riuades
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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

La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés Tu-
rístic ha donat a conéixer les dades de l’ocupació 
turística durant el mes d’agost, que han arribat 
fins al 96,7%. Es tracta d’una dada positiva que 
fins i tot supera en gairebé dos punts la que es va 
aconseguir al 2019, abans de la pandèmia, i tam-
bé la del 2021 durant les restriccions sanitàries.  
Pel que fa a les xifres més concretes, els aparta-
ments han aconseguit una ocupació del 95%, els 
hotels un 97% i els càmpings han arribat fins al 
98%. A nivell general, l’ocupació durant aquest 
2022 durant els mesos de juliol i agost s’ha situat 

al 92,5%.  En relació a l’origen dels visitants du-
rant el mes d’agost, el 75,3% han sigut de proce-
dència estatal, mentre que la resta, el 24,7% han 
sigut estrangers. 
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció 
de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha des-
tacat que aquestes dades mostren la recuperació 
del sector, després de dos anys molt difícils mar-
cats per la pandèmia. Segons assenyalava “Vi-
naròs es consolida com un destí referent gràcies 
a l’excel·lent qualitat de les platges i cales, a més 
de comptar amb una variada agenda turística i 

cultural, que ofereix experiències úniques”. 
Per acabar, Albella comentava que “des de Turis-
me s’ha fet un important esforç per a promocio-
nar Vinaròs, especialment a través de les xarxes 
socials, aconseguint arribar a milers de segui-
dors”. En aquest sentit, el regidor insistia que es 
continuarà amb el treball intens per a posicionar 
Vinaròs com a un destí gastronòmic i inclusiu 
referent, a més d’optar al Pla de Sostenibilitat 
Turística que suposaria una ajuda de 3 milions 
d’euros per al creixement turístic i sostenible de 
la ciutat”.

Vinaròs millora les dades d’ocupació turística 
a l’agost amb un 96,7%

Les xifres mostren la recuperació del sector superen les que es registraven abans de la pandèmia
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Joventut presenta la nova 
programació del Casal Jove

Una vegada més s’ha apostat per la formació, l’oci 
i les activitats puntuals perquè el jovent es puga 

divertir al mateix temps que aprén 

La regidora de Joventut, Paula Cerdà, 
ha presentat aquest matí la nova pro-
gramació del Casal Jove per al tercer 
quatrimestre del 2022. Es tracta d’una 
oferta variada per oferir un entreteni-
ment atractiu per als joves, al mateix 
temps que milloren la seua formació. 

Cerdà ha assenyalat que “la programa-
ció per als joves sempre s’estructura 
a partir dels cinc eixos temàtics que 
més els interessen, que són la cultu-
ra local, noves tecnologies, formació 
tècnica i laboral, a més d’oci educa-
tiu i esport”. Segons afegia algunes 
de les activitats com els jocs de rol i 
de taula, sobretot busquen afavorir 
el treball en equip i oferir un entre-
teniment alternatiu i saludable, lluny 
de les conductes addictives que en 
ocasions poden generar els videojocs 
o les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC). 

Programació
Pel que fa a la programació del Casal 
Jove, inclourà el curs de manipulador 
d’aliments, costura creativa, taller 
de drons i fins i tot una sortida amb 
caiac. Així mateix també s’oferiran ta-
llers com Sabem gestionar l’ansietat? 
Tècniques i Recursos o Rap i Audiovi-
suals. D’altra banda, també s’oferiran 
activitats puntuals com una sessió de 
cuina de rebosteria terrorífica, amb 
motiu de Halloween, o una ruta de 
senderisme.

La regidora de Joventut comenta-
va que es continuarà amb el Casal 
Acadèmic, dimarts i dijous de 17 h a 
19 h, perquè els alumnes dels centres 
educatius disposen d’un espai per a 
realitzar els treballs o deures de clas-
se, amb la possibilitat de poder utilit-
zar ordinadors i tauletes amb accés a 
Internet. Així mateix, també es conti-
nuarà amb Jocs de Rol al Casal diven-
dres de 17 h a 19 h, degut a la bona 
acollida de l’experiència.

Inscripcions
Les inscripcions a totes les activitats 
són gratuïtes i ja es poden realitzar 
des de la Seu Electrònica o presen-
cialment al carrer del Carreró 51, fins 
a finalitzar les places. Per més infor-
mació es poden posar en contacte 
amb el Casal Jove al telèfon 636 222 
743 o enviar un correu electrònic a 
l’adreça casaljove@vinaros.es.
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La Regidoria de Transició Ecològica ha decidit 
reforçar la campanya “Catàleg de l’Incivisme” per 
a fomentar entre la ciutadania el llançament co-
rrecte de les escombraries. Cal destacar que cada 
any es detecten abocaments il·legals dintre del 
terme municipal, sobretot en els marges dels ca-
mins rurals, barrancs o fins i tot en terrenys pri-
vats i l’objectiu de la campanya es evitar aquest 
tipus de conductes incíviques.
La regidora de l’àrea, Carmen Morellà, ha explicat 
que “el Catàleg de l’Incivisme són una sèrie de fi-
txes amb fotografies d’alguns dels abocaments 
que s’han detectat en el terme municipal per tal 
de mostrar als veïns la mala imatge que generen 
i sobretot el problema medi ambiental que su-
posen”. Segons afegia les fitxes inclouen la san-
ció tipificada per realitzar l’abocament il·legal, 
els costos que suposa per a l’Ajuntament retirar 
les deixalles i l’impacte que es genera en el medi 

ambient, tenint en compte el tipus materials que 
es troben.
Morellà insistia que és imprescindible que els 
veïns tinguen consciència del perill mediam-
biental que suposa aquestes pràctiques il·legals. 
A més, recordava que existeixen serveis gratuïts 
per poder gestionar-los correctament:

Ecoparc
Per al llançament de deixalles i grans volumino-
sos a Vinaròs es disposa de l’Ecoparc, ubicat al 
camí de Sant Gregori amb l’encreuament amb el 
camí de Rossell. L’horari és de dilluns a divendres 
és de 9h a 14h i de 16h a 20h, dissabtes de 10h a 
14h i de 16h a 19h i diumenges només de matí.
Així mateix, també es disposa de l’Ecoparc mò-
bil que els dilluns s’ubica a l’encreuament de 
l’avinguda de Febrer de la Torre amb el carrer de 
Sant Francesc, mentre que els divendres i dissa-

btes es col·loca a l’encreuament del passeig de 
Juan Ribera amb el carrer del Molí amb horari de 
8h a 15h. Cal destacar que dur les deixalles fins a 
l’Ecoparc mòbil suposa aconseguir un descomp-
te en la taxa de les escombraries municipal.
Recollida “porta a porta”
Aquest servei es realitza dos dies a la setmana, 
dilluns i dijous, en horari de 07:00 a 13:00 hores. 
En aquest cas, els usuaris tenen a la seua disposi-
ció un telèfon gratuït on sol·licitar aquest servei, 
el 900 878 865.
Vinaròs Incidències
Els veïns també disposen de l’aplicació per a te-
lèfons mòbils Vinaròs Incidències per a denun-
ciar qualsevol abocament il·legal. D’una forma 
senzilla es pot realitzar una fotografia amb la 
corresponent ubicació perquè els tècnics muni-
cipals gestionen la denuncia per a la posterior 
retirada de les deixalles.

L’Ajuntament reforça la campanya “Catàleg de l’Incivisme”
La majoria de les intervencions han estat relacionades amb incidències lleus i amb tasques 

d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda
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El servei de salvament i socorrisme de les plat-
ges urbanes de Vinaròs, Fortí, Fora Forat i Clot, 
ha fet un balanç de les accions realitzades du-
rant la temporada de bany. En total ha atés més 
de 600 persones on sobretot destaquen les in-
tervencions lleus, relacionades amb cures me-
nors i altres actuacions, amb 359. D’altra ban-
da, s’han realitzat tasques d’acompanyament i 
d’accessibilitat amb 255 usuaris atesos, als punts 
accessibles de la platja del Fortí i del Clot.

Pel que fa a les intervencions més importants, 
com traumatismes, cops de calor, lipotímies o 
problemes respiratoris en total s’han realitzat 41 
actuacions, de les quals 10 han necessitat el tras-

llat amb ambulància. Així mateix, destacar que 
fins a 31 d’agost només s’ha hagut d’atendre una 
RCP i no s’ha registrat cap ofegament.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció 
de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha 
fet un balanç positiu del servei de salvament i 
socorrisme, en especial per la seua ràpida res-
posta en totes les intervencions realitzades. En 
aquest sentit, assenyalava que “és important ofe-
rir unes platges de qualitat amb arena i aigües 
excel·lents, tal com certifiquen les Banderes Bla-
ves i els reconeixements Qualitur, però també és 
fonamental que siguen segures a través d’un ser-
vei de salvament i socorrisme eficient”. 
D’altra banda, Albella comentava que també 

s’ofereix un servei molt important amb l’atenció 
a les persones amb mobilitat reduïda als punts 
accessibles de les platges del Fortí i del Clot. 
En aquest cas, es compta amb cadires amfíbies, 
crosses, lavabos adaptats i zones d’ombra per-
què els usuaris puguen gaudir del bany.

L’estat de la mar
En relació a les banderes, gràcies al bon estat de 
la mar, la verda ha sigut la predominant de l’estiu 
amb un 80,95% de cops hissada a la platja del 
Clot i un 77,14%, tant al Fortí com al Fora Forat. 
La groga s’ha mantingut entre el 17-20% entre 
les tres platges, mentre que la roja no ha sobre-
passat el 3% en cap de les tres.

Salvament i socorrisme atén més de 600 banyistes durant l’estiu
La majoria de les intervencions han estat relacionades amb incidències lleus i amb tasques 

d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda

El Partido Popular de Vinaròs ha solicitado, a tra-
vés de su portavoz municipal Juan Amat, “una 
mayor presencia policial ante los preocupantes 
datos del Ministerio del Interior en los que se 
acredita un incremento del 5% en los delitos de-
nunciados durante el primer semestre del 2022 
en relación con el mismo periodo del año ante-
rior”.
Amat ha indicado que “nos preocupa la vulnera-
bilidad de la costa norte, la costa sur y zona de 
la ermita. Queremos que Vinaròs sea una ciudad 
segura para todos nuestros vecinos y los datos 
conocidos de que han duplicado los robos con 
fuerza en domicilios respecto a los datos de hace 
un año evidencian un incremento elevado que 
merece que se dé a conocer y se tomen medidas”.
Los populares han lamentado que “de nuevo los 
vinarocenses tengan que ver como el gobierno 
municipal ignora estos datos porque contradicen 
lo que se nos ha querido vender desde la conce-
jalía de gobernación, instalados en una campaña 

de propaganda en la que informan de hechos 
anecdóticos, como la incorporación de un perro 
a las labores policiales, pero datos relevantes que 
evidencian la verdadera situación del municipio 
en materia de seguridad son silenciados, con 
el fin de que no se pueda cuestionar la falta de 
medidas al respecto. El Alcalde y concejal de go-
bernación no ha considerado oportuno informar 
de este incremento de la criminalidad en nuestra 
población, en una demostración más de que des-
atiende sus obligaciones.
El portavoz de los populares ha señalado “sabe-
mos que tanto la Policía Local como la Guardia Ci-
vil están realizando un gran trabajo, pero vemos 
que se necesitan más efectivos para garantizar la 
seguridad ciudadana y, mientras en otros munici-
pios se reclama más guardia civil o se incrementa 
la plantilla de la policía local aquí lo único que se 
incrementa es la propaganda a la par, por cierto, 
que los índices de criminalidad”.
Amat finalizaba señalando “es triste que en este 

municipio que, por lo que se ve, no sólo se es-
conden los que delinquen sino también su alcal-
de y concejal de gobernación que debería expli-
car estos datos y, sobre todo, las medidas que se 
piensan adoptar para poner fin a esta tendencia 
al alza. Pero en Vinaròs, lamentablemente, ya sa-
bemos que si no hay foto que echar el Alcalde 
no aparece”.

El PP denuncia un incremento de la criminalidad 
en el primer semestre del año
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BOTIGUES

Carrer
VINARÒS

11 DE SETEMBRE 2022

Les

al

Vinaròs viurà diumenge 11 de setembre una nova edició de la iniciativa comercial “Els Boti-
gues al Carrer”. Aquesta serà la 43 edició d’aquest esdeveniment, que en la capital del Baix 
Maestrat se celebra des de fa 21 anys amb l’organització de l’Associació de Comerciants i la 
col·laboració de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs. 
Aquesta edició, presentada dimecres per la presidenta de l’associació, Maria Angeles Pereda 
i la regidora de Comerç, Paula Cerdà,  tindrà lloc al carrer Major, plaça Sant Agustí i part de 
la Travessia Safont, en ple centre de la localitat, on es disposaran la trentena d’establiments 
que participaran i estaran a la disposició dels seus clients. S’espera una gran assistència de 
veïns i visitants de localitats veïnes en ser dia festiu a Catalunya.  
L’esdeveniment que conclou la temporada d’estiu i dóna la benvinguda a la de tardor i hi-
vern, es desenvoluparà de manera ininterrompuda en horari de 9 a 20 hores i compta amb 
novetats en la varietat de producte oferit. A més d’una gran varietat de calçat, roba i com-
plements de tot tipus, hi haurà també una promotora immobiliària, un comerç de productes 
i conserves bio, una empresa local de comunicacions i accés a internet i un establiment 
d’ensinistrament, atenció i rehabilitació canina i altres serveis.

Diumenge 11 de setembre, 
nova edició de Les Botigues al Carrer

X.Flores

A partir de demà dijous i fins al 
proper diumenge 11 de setembre 
la pèrgola del passeig de Colom 
acollirà una fira d’artesania inspi-
rada en un mercat pirata. L’espai 
s’omplirà de paradetes amb pro-
ductes artesanals i de proximitat, a 
més de comptar amb jocs infantils 
per crear un bon ambient familiar.
A banda de poder realitzar com-
pres, també s’ha organitzat una 
programació especial amb actua-
cions de música tradicional, cants 
pirates, animació teatral i fins i tot 
una cercavila.
El primer tinent d’alcalde i regidor 
de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic, Marc Albella, ha destacat 
que el Mercat Pirata serà un es-
pai d’oci perquè tota la família 
puga gaudir de les compres i de 
les activitats que s’han organitzat. 
Segons assenyalava és important 
crear iniciatives com aquestes du-
rant el mes de setembre per ajudar 
a allargar la temporada estiuenca. 
En aquest sentit, Albella comenta-
va que les dades registrades fins 
ara són positives amb una ocupa-
ció turística durant els mesos de 
juliol i agost del 92,5%, i es preveu 
que per aquest setembre conti-
nuen en aquesta bona línia

Vinaròs acull un Mercat Pirata al passeig fins diumenge 
La pèrgola del passeig de Colom s’omplirà de paradetes amb productes artesanals, 

a més d’oferir animació musical i jocs infantils
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Dos Socis De la Penya Barça Vinaròs Agustin Orero Carceller i David Orero Forner, premiats pel Futbol Club Barcelona,   pels seus 25 anys d’antiguitat com 
a Socis del Club.Felicitats.
Visca el Barça i visca les penyes.

Premiats pel Barça

El pasado sábado finalizó la prueba más espectacular del enduro 
por excelencia, los 6 dias Internacionales, este año se celebró 
en Francia, y el equipo del moto club Vinaròs logró finalizar la 
misma después de un viernes  muy duro marcado por la lluvia y 
la dureza del recorrido, con un toral de 1425 km en los 5 dias y el 
sábado la prueba final del moto-cross, en la cual nuestro Javier 
Castejón logró un meritorio quinto lugar de 35 pilotos de su ca-
tegoría, también nombrar a Arturo Casanova y a Joan Maso, que 
juntos lograron el 88 lugar de 130 moto clubs que terminaron la 
carrera, aparte las selecciones nacionales de los diferentes paí-
ses, sin olvidar la inestimable ayuda del “mánager” Agustín Ru-
bert, pues se encargó de que los tres tuvieran la ayuda necesaria 
en el momento preciso, desde estas líneas también agradecer a 
los colaboradores, Grupo ChaSisco, Caixa Vinaròs, Reale seguros 
Vinaròs, Arcrom serigrafía, La Carxoferta de Benicarló,Adell Mo-
tos, Ajuntament de Vinaròs y Patronat de esport y al moto club 
Vinaròs, ya que sin ellos no hubiese sido posible la asistencia a la 
prueba, gracias a todos

El Motoclub Vinaròs en el ISDE de Francia 2022
Manolo Miralles
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Julián Zaragozà

Julián Zaragozà Refranys de vestimentaL’estiu de Vinaròs

En aquesta ocasió els aprofitem, perquè 
el diumenge tornen les botigues; i més que Vinaròs 

és un important nucli comercial 
de les nostres comarques.

Casar a gust i vestir a la moda 
Val més vestir sants que despullar borratxos 

No és mal sastre qui coneix el ‘panyo’ 
Sastre que no fa nus, dues vegades cus 

Menjar a gust i vestir a l’ús 
A bou vell, picarol nou 

A cada u li és permés defensar la seua roba 
A la fossa faràs cap, amb vestit sense butxaques 

A qui té bons costats, no li cau la roba 
Alcaldes i sabates noves, passant els primers dies 

‘apreten’ menys 
Amb la camisa al revés ningú pot res 

Aquell que a les bodes va, nuvi ha de semblar 
Casament en dilluns, molta roba i pocs punts 

Corbates, cotilles i sabates estretes tenen males tretes 
Déu dona el fred segons la roba 

Dis-me com vesteixes, et diré com penses 
El mocador de cap tort busca xicot 

El talent del nadador, és saber guardar la roba 
El vestir i menjar, a la renda s’ha d’ajustar 

En Castelló porten gorra, en Almassora barret, en Bo-
rriana mocador i en Vila-real sombreret 

La calça al garró i el nuvi al cantó 
Qui en vestits gasta massa, té el cap de carabassa 

Tots són honrats i la capa no apareix
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El passat dijous 25 d’agost, vora 60 persones mos vam 
trobar a l’era de l’Ermita de la Misericòrdia per a una 
experiència de 2 hores que vam anomenar Viatge 
Interior, organitzada per l’escola de ioga DĪPA, de Vi-
naròs.

Mitjançant diverses tècniques de respiració, en Carles 
Romero, professor de ioga, mos va ajudar a relaxar-
mos i a entrar en un estat propici per a gaudir d’una 
llarga relaxació acompanyada per gongs i altres ins-
truments, tocats per Santi Reverter i Nicola Cantley, 
de la formació Golden Gong Experience.

Els sons del gong són utilitzants a Orient des de 
l’antiguitat amb finalitat terapèutica. La sessió que 
vam oferir de manera gratuïta a l’era de l’ermita va tin-
dre efectes molt diversos en les persones que hi van 
participar. Segons els seus propis testimonis, a més 
de gaudir d’un agradable estat de relaxació es van 
visualitzar paissatges, es va afavorir l’estat meditatiu 
i en alguns casos es van poder deixar anar tensions 
corporals i mentals profundes.

L’èxit de l’experiència mos ha animat a repetir-la 
aquest mes de setembre, els dies 17 i 18 a l’agradable 
i espaiosa sala de l’escola de ioga DĪPA.
Volem agraïr a l’Ajuntament de Vinaròs per haver-mos 
deixat l’espai incomparable de l’Ermita i a totes les as-
sitents per fer possible esta activitat.

Viatge interior

Despedida de solteros de Josemi y Pilar en Vinaròs

El próximo 24 de septiembre, Josemi y Pilar se darán el “SI QUIERO”  en  la Pineda. Josemi es de Vinaròs  y Pilar de Zaragoza
Juanvi Gellida
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El archiconocido investigador londinense Sherlock Holmes vuelve a resolver 
misterios, esta vez en formato musical que apuesta por una irresistible historia 
con formato original de Trencadís Produccions productora valenciana galardo-
nada con diferentes premios del Teatro Musical en España & Idea123, produci-
da por Gelart Entertainment del vinarocense Anthony Senén.
El próximo 17 de septiembre “Sherlock Holmes y el cuadro mágico” llega al 
Teatro Lara de Madrid, donde el público accederá al clásico mundo de misterio 
y diversión a través del teatro musical con un despliegue de tecnología 3D y 
efectos especiales como olores, sensaciones u otros que lo convierten en 4D, 
junto a una historia de ritmo trepidante y unas canciones creadas expresamen-
te para la ocasión con voces en directo. Protagonizado por el actor y productor 
de Vinaròs Anthony Senén como Sherlock Holmes y Moriarty, Edgar Moreno 
alternando con Fabio Arrante como Watson y Andrea Rodríguez como Adler y 
Condesa de Nata, dirección de Mamen Mengó y texto de Josep Mollá.
En definitiva, con “Sherlock Holmes y el cuadro mágico” podremos disfrutar 
de un musical familiar pensado para enganchar a grandes y pequeños, con la 
originalidad de todos los elementos que configuran ese universo multisenso-
rial que hará de esta visita al teatro una experiencia única de gira por España. 
Podremos disfrutar de este musical familiar en el Teatro Lara de Madrid des-
de el 17 de septiembre hasta el 16 de abril de 2023, además a la misma vez, 
Sherlock Holmes y el cuadro mágico continuará de gira por España visitando 
diferentes ciudades. El comienzo de la gira será el 24 de septiembre de 2022 

en Parla (Madrid), después el espectáculo visitará las ciudades de Valencia, San 
Sebastián de los Reyes, Sollana, Villaviciosa de Odón, Colmenar Viejo, Getafe, 
Pozuelo de Alarcón, Denia, Elche y Zaragoza.
SINOPSIS
Hace unos años, un lunes algo muermo, poco antes del almuerzo, sonó el te-
léfono de Sherlock Holmes. La mofletuda Condesa de Nata se había quedado 
patidifusa ante un medio robo: sí, su cuadro preferido todavía estaba en su 
sitio, pero los colores se habían esfumado.
Sherlock y Watson observaron las huellas, la ventana, los cristales rotos, chu-
paron un poco la pipa, volvieron a observarlo todo, una vez más, pero con la 
lupa… y nada. No se enteraron de que estaban ante un cuadro mágico hasta 
que se pusieron las misteriosas gafas rojas y azules. Con ellas puestas, todo 
se transformó y pudieron atravesar el lienzo, para entrar en un mundo único.
En el interior del cuadro se podía andar por el fondo del mar, cambiar el color 
de las flores con solo acariciarlas u observar como el faro se situaba en una 
montaña diferente cada vez que alguien saltaba. Y allí mismo fue dónde co-
nocieron a los personajes clave para resolver el caso: una joven pizpireta que 
decía ser la hija del pintor que firmaba el cuadro; y un escurridizo profesor 
Moriarty que pretendía robar el tesoro que se escondía en aquella pintura.
La aventura está servida. ¿Conseguirá Sherlock Holmes resolver el caso antes 
de llegar al blanco y negro? ¿Quién será, en realidad, la niña del cuadro? ¿Le 
sentará bien la falda a Moriarty cuando se disfrace de la abuela Joroña? 

El musical sobre Sherlock Holmes del vinarocense Anthony 
Senén se estrena en Madrid e inicia una gira por España

Emili Fonollosa
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La IV Trobada de Nanos va donar inici dissabte 3 de setembre a la commemo-
ració del 781 aniversari de la concessió de la carta de poblament de Vinaròs. 
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha programat mig centenar d’activitats 
durant tot aquest mes i part d’octubre per a celebrar aquesta efemèrides.
La pèrgola del passeig Blasco Ibáñez va ser el punt de concentració dels nanos 
participants. La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs va ser l’organitzadora de 
l’esdeveniment, participant també els nanos  de Benicarló, l’Alcora, Masden-
verge i el nan Astèrix d’Arenys de Munt. Després de la concentració, es va partir 
en una animada cercavila per diferents carrers de la ciutat.
Exposicions, concerts, xarrades i actuacions folklòriques formen part de 
l’agenda d’actes per a conéixer millor la història del municipi.

La programació posa en valor la cultura i la història local i és possible gràcies a 
la implicació de les entitats culturals i també de la Fundació Caixa Vinaròs, que 
ha preparat una variada agenda de xarrades i conferències relacionades amb 
la història del municipi. A més, aquest 781 aniversari coincideix amb l’any Fus-
ter, 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 en la programació.
Destaquen actes com l’exposició de cinema sobre el director Germán Loren-
te del 8 al 22 de setembre i l’espectacle musical Leo Tejedor Quartet diuen 
Joan Fuster tot i no ser-ho per al diumenge 25 de setembre. També es recupera 
l’acte la del repartiment del pastís d’aniversari el dia 29 en la plaça Parroquial.

La Trobada de Nanos obri el 781 aniversari 
de la Carta Pobla de Vinaròs

Emili Fonollosa
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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

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
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Emili Fonollosa

Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es
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El pasado lunes 8 de septiembre se 
inauguró en el Auditorio Municipal la 
exposición dedicada al director de cine 
German Lorente, fallecido hace unos pocos 
años y que puede contemplarse hasta el dia 
22 dentro de los actos organizados por la 
Regidoria de Cultura.
 
Germán nacía en Vinaròs un 25 de 
noviembre de 1932, hijo de German 
Lorente Doñate, funcionario del juzgado y 
de Filomena Guarch García. Tras la guerra 
marcharon primero a Tarragona y después 
a Barcelona donde cursó estudios de 
Ingeniero lndustrial y más tarde se licenció 
en Derecho. 

En su etapa estudiantil comenzó ya a 
escribir sobre cine en diferentes revistas 
como Fotogramas, Cine Mundo, Arcinema, 
Arte Nuevo, Imágenes y Otro cine, al tiempo 
que frecuentaba los círculos cinéfilos de la 
capital catalana. Epoca (finales de la década 
de los años 1940 y mediados de los 50) en 
la que escribe una serie de novelas como 
Rincón, Un alma en el infierno, Luz en la 
distancia, No esperes la noche, Las máscaras, 
y Se gana y se pierde, al tiempo que empieza 
a colaborar laboralmente con la productora 
Este Films, creada por Enrique Esteban 
Delgado expresamente para beneficiarse de 
las cuotas de las licencias de importación de 
films extranjeros y que funciono hasta 1964, 
desarrollando labores de producción y 
guionista (su primer guión estaba coescrito 
con Alfonso Paso) de títulos como Un tesoro 
en el cielo (Miguel Iglesias, 1956), Su propio 
destino (Giuseppe Vari, 1958), Un vaso de 
Whisky (Julio Coll, 1959), A sangre fría (Joan 
Bosch, 1959) Altas variedades (Francisco 
Rovira Beleta), etc.
 
Por un lado Esteban y Lorente fueron los 
creadores de un estilo policiaco propio, del 
cual German era un apasionado experto, 
siendo el que fichó para este tipo de 
películas al que sería nuevo galán, un joven 
Arturo Fernández, para hacer papeles de 
policía duro.
 
Por otro lado, Esteban y Lorente fueron los 
iniciadores, a principios de los años 1960, 
de un tipo de cine turístico de sol y playa, 
como resultado directo de la política de 
Manuel Fraga Iribarne , donde la juventud, 
los primeros turistas y los lugares de moda 
eran los protagonistas. Torremolinos, la 
Costa Brava o Mallorca fueron localizaciones 
privilegiadas para mostrar a la alta burguesía 
en busca de paraísos  artificiales.
 
En el año 1962 se desliga de esa productora 
donde había colaborado en un centenar de 
películas para dirigir su primer film, coescrito 
con Joaquin Jordá: Antes del anochecer, 

El proyecto original contenía tres historias 
independientes, de las cuales de la primera 
salió el guión de la película y de la segunda 

el argumento de Donde tu estés,  su segundo 
film como director. 
A ella le seguiría Playa de Formentor (1965), 
ambientada en Mallorca.
Tras dirigir Vivir al sol (1966) protagonizada 
por Dominique Boschero, Giancarlo del 
Duca y Gemma Cuervo se vincula a la 
productora Filmco para la que dirige los 
melodramas Su nombre es Dafne (1966), 
Un día después de agosto (1967) y Cover 
Girl. En 1968 da el salto a EEUU y dirige 
Sharon vestida de rojo para la Metro, donde 
encontramos una mezcla de cine negro con 
melodrama, que hallamos también en sus 
posteriores La chica de Via Condotti (1974) 
y Hold-up, instantánea de una corrupción 
(1978). Entre medias había rodado Las 
nenas del Mini-mini (1969), un melodrama 
con final feliz escrito y producido por Pedro 
Masó.                                       
 
Su cine empezaba ya a reorientarse 
poco a poco hacia la comedia de enredo, 
como podemos entrever en Coqueluche 
(1970) y en Una chica casi decente (1971), 
interpretada por Rocío Jurado, una comedia 
policiaca donde narra los sinsabores de 
una banda de estafadores y los mezcla con 
elementos folklóricos y el cosmopolitismo 
característico de sus films. En la misma linea 
puede situarse ¡Qué cosas tiene el amor! 
(1971) protagonizada por Peret. Tras esta 
película se introduce en la productora 5 
Films de Bautista Soler Crespo y, de nuevo, 
de Enrique Esteban, para meterse de lleno 
en el cine de erotismo. Con ellos filma 
Sensualidad (1975), Striptrease (1976), La 
violación (1977) y con Arte 7 Productions, 
Venus de fuego (1979). 
 
Ya en la década de 1980 rueda Tres mujeres 
de hoy, Adolescencia y la comedia erótica La 
vendedora de ropa interior (1981) Aunque 
no rueda más películas su carrera en el 
cine no termina aquí. Continua como 
productor en Bajo en nicotina (Raul Artigot, 
1985) y Requiem por un campesino español 
(Francesc Betriu, 1985). 

Auténtico maestro del melodrama, la 
obra de Germán Lorente ha pasado muy 
desapercibida tanto por la critica como por 
el mundo del cine. Destaca sobre todo por 
sus puestas en escena, en muchos casos 
muy por encima del guión, destacando su 
cosmopolitismo que para ello encabeza 
con un reparto de figuras internacionales 
y unas coproducciones extranjeras, sobre 
todo con Italia y Francia.
 
Por último apuntar que quiso rodar una 
película en Vinaròs, y en el año 1978 
escribió un guión titulado La dama de la 
noche. Se hizo un primer tratamiento con 
Miguel Rubio (co-guionista de Sensualidad 
y Striptease) y se trazó el esquema para 
rodar en Vinaròs y Peñiscola. Después de 
estar con el proyecto cerca de un año, 
quedó olvidado en un cajón.

Exposición sobre Germán Lorente
Alfredo Gómez
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  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, 16-09-2022,  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 ) 

 
 

Auditori Municipal “Venceslao Aiguals d’Izco” 
 

10 de setembre de 2022 a les 20,00 hrs. 
Inauguració curs 2022-2023 

 
20,30 hrs.  

Concert a càrrec de la Orquesta 
 

 
 
 

Programa 
 
 Concert en Re M – RV 127   Antonio Vivaldi 

I. Allegro 
II. Longo 
III. Allegro 

 
Palladio       Karl Jenkins 
 
Piratas del Caribe    Klaus Badelt 
 
Toy Symphony     Leopold Mozart 

I. Allegro 
II. Minuetto 
III. Alegro 

   
 
 
    Director: José Ramón Renovell 
 
 

Aquest és el pinet doble que la Muixeranga de Vinaròs va acon-
seguir diumenge passat a Tortosa. És la primera figura de quatre 
altures que aconsegueix després de la pandèmia, que va obligar 
totes les muixerangues valencianes a una parada de casi dos 
anys. El coronavirus ha fet mal a totes les associacions festives 
i culturals. Ara les muixerangues estan tornant a fer assajos i ac-
tuacions, però tenen menys gent, estan desentrenades i les xi-
quetes s’han fet grans. Aquest pinet doble és molt important per 
a la Muixeranga de Vinaròs, perquè representa deixar enrere tots 
aquests problemes.
El pinet és una muixeranga que necessita molt d’equilibri. En 
aquest cas, el pinet es va bellugar bastant, però la Muixeranga 
de Vinaròs va saber aguantar tot el moviment amb molt d’esforç i 
calma. La Muixeranga de Vinaròs va actuar a les festes de la Cinta, 
junt amb els Castellers de Tortosa. A més del pinet doble, hi va fer 
una campana, dos minibancs i dos pinets.
La Muixeranga tornarà a actuar a Vinaròs els dies 9 i 29 d’octubre.

La Muixeranga de Vinaròs 
recupera el pinet doble
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En los actos previos a las fiestas patronales de Peñíscola en honor a la virgen 
de La Ermitana, el pasado viernes día 2 de los corrientes, a las 20,30 horas pu-
dimos ver y escuchar la gran actuación de esta banda numerosa con 17 com-
ponentes de las diferentes localidades de nuestro entorno.
Saludamos a varios músicos a los cuales conocíamos y en  concreto Manolo 
Lladosa, respondiendo a nuestras preguntas nos comunicaba que llevaban 
desde su formación como tal, apenas hace un año. Nos comentaba que eran 
17 componentes a los cuales intentó recordar, cosa harto difícil. Les pongo los 
que me dio esperando no se enfade alguien si falta: Alberto Cabello, director 
de la banda y de Ulldecona, Juanjo Bas, director de la escuela de música “Es-
mivi” de Vinaròs, Fernando Rupert, Richart, Manolo Lladó, Vicent Borrás, Jordi, 
Juan Antonio Serrano, Pere, Alex, Miquel, Roger, Pedro, Jesús, la vocalista Con-
sol, Carlos, etc. Su procedencia es de Vinaròs, Ulldecona, Benicarló, Les Cases 
d´Alcanar, Alcanar y Peñíscola. Le agradecemos a Manolo Lladosa estos datos. 

Por cierto, podremos ver en nuestra ciudad a la “ESMUVI Jazz Band” el próximo 
mes de octubre.
Su actuación fue todo un éxito la cual se alargó algo más de una hora de dura-
ción de una muy buena música, al menos, para los que nos gusta este género. 
A mí en particular, me gustaría escuchar la aterciopelada voz de Consol en más 
piezas. 

Como dato curioso, los que acudimos media hora antes de comenzar el con-
cierto, ya no tuvimos silla para sentarnos. Nos decía Manolo, que cuando co-
menzaron a ensayar a las 18,30 horas, es decir, dos horas antes, la gente ya se 
sentó ocupando su silla. Espero alguien tome nota al respecto.
Mis felicitaciones a todos los músicos y director, realmente pasamos un mo-
mento muy agradable. Por cierto, me sorprendió no estar en esta banda, mi 
estimado y gran profesional en el mundo de la música, Juanvi Lladosa Arnau.

Exitosa actuación de la “ESMUVI Jazz Band” en Peñíscola

Salvador Quinzá Macip

E.F.
Amàlia Roig i Joan Bel acaben de 
crear Dijous d’Arts a Lina, un col·lectiu 
d’artistes (pintors, escriptores, fotò-
grafs, escultores, músics, etc…) i de 
persones interessades en qualsevol 
disciplina artística o cultural.
Es trobaran gent de Vinaròs, de Be-
nicarló o de qualsevol altre lloc que 
vulgueu acudir, sense programa 
previ, el tercer dijous de cada mes 
a Casa Lina de Vinaròs (preu del so-
par 14€). Tota persona que vulgue 
presentar una exposició, un llibre, 
o llegir un poema o interpretar una 
peça musical, ho podrà fer amb in-
tervencions curtes, abans i/o després 
del sopar. El dijous 15 de setembre 
començaran a navegar a les 20:30h. 
Mentre, acaben de crear un canal de 
xat per penjar propostes culturals 
que mostren l’activitat cultural de les 
Terres del Sénia. Amàlia i Joan agraei-
xen a ‘DiLLums d’arts al Forn’ la seua 
col·laboració i la bona rebuda.
Un dels participants en el xat del 
col·lectiu diu que «ja fa un cert temps 
que diverses entitats i persones vé-

Dijous d’Arts a Lina

nen treballant per enfortir els vincles territorials de 
cruïlla entre Catalunya i el País Valencià, i ara és un goig 
veure com l’Amalia Roig i en Joan Bel, han volgut posar 
negre sobre blanc, aquesta iniciativa a Vinaròs que tan 
bé ha funcionat a Tortosa al Forn de la Canonge».
Ricardo Gascón, qui juntament en Jesus M.Tibau va fi-
car en marxa «DiLlums d’Arts al Forn» ja fa 7 anys, ha dit 
al grup: «contentíssim de la vostra iniciativa a la que ens 
sumem en molt de goig , sempre hem tingut clar que El 
Senia és pont i no frontera.
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OPINIÓ
Tornada a classe

 Per Sefa Miralles, Per Juan Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

En el último pleno 
ordinario el equipo 
de gobierno de 
Guillem Alsina 

aprobó un nuevo plan. En esta ocasión el plan 
de acción de agenda urbana con un coste total 
de 150.000 euros y que se sumará a la larga lista 
de planes encargados en los últimos siete años, 
bien pagados, y que son la demostración de la 
nefasta gestión del gobierno del PSPV-PSOE, 
Compromís y Som Vinaròs.

Aprobaron un plan de turismo y marketing, 
que adjudicaron a dedo, y que no ha servido 
absolutamente para nada, pues de las medidas 
reflejadas en el plan no se han materializado ni 
un 10% de las mismas. Eso si, ya está encargada 
una revisión de ese plan para que antes de las 
elecciones el gobierno de Alsina pueda hacer 
una rueda de prensa, vender humo y volver a 
engañar a los implicados anunciando medidas 
que nunca se llevarán a cabo.

Redactaron un plan estratégico de ciudad, 
que también contrataron a dedo, y que no se 
atrevieron a llevar al pleno municipal. Antes de las 
elecciones municipales de 2019 publicaron ese 
plan en un libro del que se pagó la maquetación 
y edición a buen precio. ¿De qué sirvió? De nada. 

Una vez publicitado en prensa se olvidó en un 
cajón y ya vendrán tiempos mejores.
Y siguieron con el plan de movilidad urbana, 
con el que se gastaron 134.000 euros, y que el 
concejal de Urbanismo, Marc Albella, ya anunció 
en el pleno que no se pensaba cumplir ni 
ejecutar. ¿Entonces para qué derrochan el dinero 
de todos los vinarocenses?

El plan especial del casco antiguo lleva 
redactándose desde la pasada legislatura. Nadie 
sabe en qué estado está, ni las lineas maestras 
de ese plan que afectará a todas las viviendas del 
centro histórico de Vinaròs. Una vez más serán 
miles de euros despilfarrados y que únicamente 
servirán para que Alsina convoque una rueda de 
prensa, se haga la foto y el plan se olvide en un 
cajón.

En total llevan ya gastados más de 500.000 
euros en planes estratégicos que únicamente 
certifican que quienes gobiernan llegaron al 
poder sin ningún plan ni ninguna idea de lo que 
necesitaba nuestra ciudad. 

Vinaròs necesita de un gobierno que tenga las 
ideas claras y trabaje desde el primer día en lograr 
los objetivos marcados como prioritarios pero 
Alsina solo ofrece un gobierno que despilfarra 
en planes que no sirven para nada. 

            La semana pasada en el 
pleno ordinario de agosto 
se votó una modificación 
presupuestaria para 

aumentar la partida destinada al pago a la compañía 
encargada del suministro y mantenimiento del 
alumbrado público. Con un procedimiento para la 
revisión de precios tan bien fijado en el contrato de 
concesión no quedó otra alternativa; nadie podría 
imaginar entonces lo que ahora está pasando con 
la energía, así es que esta fórmula de cálculo tan 
favorable para la empresa hará que paguemos un 50 
% más de factura de luz. 
Llegado a este punto se me ocurre pensar en 
los ayuntamientos con centrales productoras de 
electricidad o con molinos eólicos en sus términos 
municipales que, vía suministro de electricidad 
gratuita, o mediante el impuesto de actividades 
económicas que pagan estas plantas, o mediante el 
pago directo de las sumas acordadas por cada molino 
eólico en su término, año tras año se ahorran un 
gasto descomunal como este que nos lastra nuestras 
cuentas municipales.

Y se me ocurre pensar en lo que nos podríamos haber 
ahorrado en electricidad, caso de haber llegado a 
buen fin aquel proyecto de los 140 molinos eólicos 
frente a nuestra costa que pretendía instalar la 
empresa Capital Energy y que tanta oposición tuvo 
por nuestra parte.
 Con la perspectiva de los veinte años transcurridos 
tengo muy claro que Vinaròs hubiera sido uno de los 
pioneros en este tipo de instalaciones que hoy en día 
proliferan por las costas de toda Europa, salvo en las 
españolas, en las que únicamente hay dos molinos en 
aguas de Gran Canaria que son prototipos en prueba.
Mientras tanto, Inglaterra, Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Holanda, Irlanda, Francia, Polonia, 
Portugal, etc. todos estos países tienen algún parque, 
siendo los que más los ingleses y los alemanes que 
copan más de la mitad de los implantados en la UE, 
que en conjunto, en el 2020 contaba ya con 110 
parques eólicos en activo, con 5402 turbinas en 
marcha, casi tan altas como la torre Eiffel, que cuando 
generan los  25 GW de potencia total instalada, están 
dando corriente a cerca de 20 millones de europeos. 

En todas las costas europeas con molinos hay pesca, 
navegación de toda clase, impactos visuales, aves, etc. 
pero han sido ellos los pioneros que han demostrado 
la inconsistencia de los argumentos con los que aquí 
tumbamos aquel proyecto. Lo cierto es que no cayó 
por nuestra presión, sino porque el Gobierno aún 
no había sacado el informe de idoneidad de la costa 
española para ubicar parques eólicos marinos, que se 
publicó un par de años después, y en el que nuestra 
zona resultó ser una de las más aptas. 

Los efectos económicos allí donde se han instalado 
parques eólicos marinos, han sido exuberantes, 
con una explosión de empleo por la docena de 
embarcaciones, tripulaciones y la gran cantidad 
de personal que se precisa para su operación y 
mantenimiento, lo que aquí hubiera revitalizado la 
cada día más decrépita actividad marítima y portuaria, 
nutriendo de paso las arcas municipales por los 
beneficios que percibiría aquel ayuntamiento por 
cuyo término saliese a tierra el cable de corriente. De 
seguro que habría habido hasta peleas entre alcaldes 
vecinos.
Y puestos a imaginar ¿Se imaginan una excursión 
turística en golondrina desde Vinaròs al parque eólico, 
con baño y paella en una de nuestras calas al estilo de 
las que se hacen en la Costa Brava?  

Muchos planes
pero ninguna realidad

Uns molins malbaratats

Ja estem al setembre, s’acaben 
les vacances escolars i el pròxim 
dilluns els xiquets i xiquetes de 
la nostra Comunitat tornaran 
a omplir les aules i patis 

d’escoles i instituts. Per a les famílies, l’inici de curs 
representa un esforç econòmic, que aquest any 
es veu agreujat a causa de la inflació. El govern 
valencià és sensible a aquesta realitat i ha posat 
en marxa una sèrie de mesures per a garantir la 
igualtat d’oportunitats de les famílies, que tenen 
un impacte directe en l’estalvi de cara a la tornada 
a classe. 
Recordem que el govern de Ximo Puig en la seua 
primera legislatura, fa vuit cursos, va implantar 
els bancs de llibres gratuïts per a l’alumnat 
matriculat en Educació Primària, Educació 
Especial, ESO i FP bàsica, amb el programa Xarxa 
Llibres. Des d’aleshores, s’ha invertit un total de 
294 milions d’euros per a assegurar que totes les 
famílies que ho vulguen puguen accedir al banc 
de llibres del seu centre educatiu, i així garantir 
que cap xiquet o xiqueta es quede sense material 
didàctic per problemes econòmics. Aquest 
curs, 9 de cada 10 alumnes tenen els llibres de 
text gratuïts i les famílies s’estalviaran uns 300 
euros per cada fill o filla. A banda de l’important 
estalvi econòmic, aquest programa contribueix 
al foment de l’equitat i a l’enfortiment de valors 
de corresponsabilitat i solidaritat a la comunitat 
educativa.
Una altra mesura per a facilitar l’estalvi de les 
famílies és l’augment de beques de menjador. 
Cal destacar que 7 de cada 10 alumnes que 
sol·liciten aquesta beca reben l’ajuda i que del 
total de becats, que són uns 145000 beneficiaris 
aquest curs, la meitat reben la beca completa, 
amb un estalvi de 748 euros per fill o filla. Des de 
fa vuit cursos l’augment de pressupost ha sigut 
del 43,6 %, la qual cosa ha permès que l’alumnat 
beneficiari de les beques augmente en un 75 %, 
i aquest curs s’han invertit 75,4 milions d’euros. 
A més, la conselleria d’Educació està preparant 
un nou programa pilot per a intensificar 
l’acompanyament a l’alumnat que prové de 
famílies més vulnerables des del punt de vista 
socioeconòmic, i durant els pròxims mesos es 
posarà en marxa un servei d’esmorzars gratuïts 
saludables en centres educatius.
Ja fa diversos cursos que s’han anat establint 
mesures per a facilitar l’escolarització des dels 
2 anys i aquest curs, per primera vegada, totes 
les famílies amb xiquetes i xiquets d’aquesta 
edat tenen garantida la gratuïtat en la seua 
escolarització en tots els centres educatius. Amb 
això s’aconsegueix ajudar al desenvolupament 
dels menors en aquesta etapa i contribuir a 
la conciliació familiar, alhora que suposa un 
important estalvi de 2800  euros per cada fill o 
filla. A la nostra ciutat, aquest curs comptarem 
amb tres noves aules P2, que faran un total de 
cinc. A més, les famílies que tenen fills i filles 
menors de 2 anys es poden estalviar entre 1200 
i 2000 euros gràcies al Bo Infantil per a afavorir 
l’escolarització en la xarxa privada d’escoletes en 
aquests trams d’edats. 
Totes aquestes mesures demostren com és de 
prioritària l’educació per al govern valencià que, 
en paraules de la consellera, es tracta d’un pilar 
fonamental per a construir una societat més justa 
i cal acompanyar l’economia familiar amb eines 
que n’asseguren el seu dret.

Secretària d’Educació PSPV-PSOE Vinaròs
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PESCA

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Andrés Albiol Guitarra

Aguas veraniegas, calurosas y productivas

Fabricación de harinas y aceites de pescado

Plásticos en aves marinas

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

Semana de nuevo con una mar calmada sin oleajes nocturos, exceptuando el clásico garbí de la tarde y el 
‘vent d’en terra’ a la madrugada. Las capturas van siendo normales al operar la flota arrastrera después de 
dos meses de parada biológica, la llum lleva a diario peix blau y la flota xarciera junto a la de artesanales 
faena a diversas pesqueras. Y las cotizaciones han bajado respecto al pasado mes.
La pesca de arrastre, los siete bous desembarcaron todas las jornadas buena variedad de pescados y 
mariscos, como calamar, choquito, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro, peluda, rape, caracol, galera, 
caballa, jurel, raya, canana, pulpo blanco y morrallas. El cerco, el lunes dos traíñas pillaron 900 cajas de 
boquerón (8 kg/caja) y 50 de sardina. El martes entre las dos atraparon 850 de seitó y 100 de sardina. El 
miércoles, de nuevo las dos subastaron 800 de ‘oro azul’ y 200 de sardina. Y el jueves, dos vendieron 600 
de boquerón y 50 de sardina. La procedencia era; 1 de Vinaròs y 1 de Castellón.
Los artes menores, tres barquitas trasmalleras pillan langostino. Una sepia. Otra mabre. Dos pagel. Otras 
dos lenguado y rombo. Y una langosta, cabracho y corba. El palangrillo costero, una pilló con anzuelo 
lubina, dorada y sargo. Y otra pescó ejemplares de 7 kg. de bacoreta. Un barco pilló con anzuelo tres 
atunes rojos de 70 kg. Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, tres barcas (1 de Benicarló) subastaron 
piezas de 1 a 2 kg.

Embarcación artesanal en sus entradas y salidas de puerto

La internacional Organización de Ingredientes Marinos (IFFO) informó que en el mundo durante 2021 
la elaboración de harina con pescados creció un 6%, a pesar que China produjo muy poco, pero Chile y 

Perú reportaron mucho más. Y en aceite, Islandia también mejoró su producción acumulada.

Según organismos oficiales el 90% de gaviotas, etc., tienen plástico en el estómago. También otra 
organización como Seo Birdlife está trabajando a nivel mundial para remediar el impacto de las 
plastificaciones digeridas por los ejemplares de pájaros en el contexto de la fauna marina.

I també cridat pez violín en castellà. 
Científicament li diuen Rhinobatos 
rhinobatos. És de la classe Selacis per 
tindre l’esquelet de peixos cartilaginosos, 
i de l’orde Rajiformes amb el clàssic nas 
de pala triangular, que està formad per 
cartílag i li servix per a detectar furgant 
en el fang i extraure crancs o bivalves 
per a alimentar-se. Pertanyent a la família 
Rinobàtids té un cos fusiforme, aplanad, 
amb un disc llarg i estret format per 
l’extensió de les aletes pectorals soldades 
al tronc en la part central, donant-li 
un contorn romboïdal. Cap deprimid 
amb el morro punxegut. Les vàlvules 
nasals, l’anterior està ben desenrotllada 
i la posterior és més ampla. Les crestes 
rostrals amples i separades. Ulls al dors, 
ixents i ovals, amb un replegament dèrmic 
per a protegir les pupil·les. Darrere estan 
els amplis espirácles. Boca recta, amb 
xicotetes dents trituradores aplanades en 
mosaic. Posseïx cinc obertures branquials 
diminutes a la cara inferior de cada costat. 
Té dos aletes dorsals iguals i retardades. 
Ventrals petites. Cabal gran amb el lòbul 
superior agut. En la línia mitjana al llarg 
de la columna en l’esquena hi ha agullons 
fins a la C. Té tres espines en la regió 
escapular. Pell amb denticles cutanis 
suaus te mucositat. És de color gris terrós 
ocre. El morro més clar. I el ventre blanc. 
D i C fosques amb vora clara. Talla 1m. 
Per a reproduir-se s’acoblen a l’estiu. 
Gestació 9 mesos. Viviparitat placentària, 
amb ventrades fins a 10 ous que es 
desenrotllen dins i naixen per si sols. 
Nada amb moviments corporals laterals. 
Viu en aigües dels 10 fins als 100 m de 
profunditat sobre llocs arenosos i pròxims 
a zones coral·lines. Quasi desapareguda. 
Es capturava amb arts d’arrossegament i 
tremall. La seua carn semblant a la escrita 
és bona. Ara està protegida per llei sense 
poder pescar-se.

PEIXOS   
Seitó (Boquerón)                     10.302 kg
Escrita (Ratjada, Raya)                120
Besuc (Aligote, Besugo)                11
Boga/Xucla (Bogue/Picarel)          4
Congre (Zafio, Congrio)               16
Gall (Pez de San Pedro)               35
Orá (Dorada)                                54   
Gallineta (Cabracho)                   228
Sorell (Chicharro, Jurel)               19
Esparrall (Raspallón)                    70        
Palá (Lenguado)                           40
Sarg (Sargo)                                105
Lliri (Anjova, Lirio)                         59
Llobarro (Lubina)                           57
Penegal (Bocanegra)                     32

Mabre (Herrera)                           600
Aranya (Salvariego, Araña)          11
Pagell (Breca, Pagel)                  609
Pez espada (Emperador)         6.594
Lluç (Pescadilla, Merluza)            10
Rap (Pejesapo, Rape)               290
Aspet (Barracuda, Espetón)        36            
Juriola (Lucerna, Rubio)              6
Moll (Salmonete)                      107
Morralla (Serranos, etc.)            51
Sardineta (Sardina)                  2.287
Murena (Morión)                          7
Mero (Cherna)                               1
Bacoreta (Sarda, Bacora)        7.010
Sorella (Jurel real)                         7
Llissa (Mújol, Lisa)                      151

Pagre (Hurta, Pargo)                     5
Bisso (Estornino)                          4
Roncador (Roncón)                    102             
Rata (Miracielo)                            17
Tigre (Lenguado portugués)       115
Corva (Corvallo)                            34
Misèria (Bruixa, Gallo)                    1
Mamona (Brótola de roca)             26                                                                    
Dèntol (Sama, Dentón)                   6
Xopa (Cántara)                                 5
Vidrià (Mojarra)                               28
Salpa (Salema)                                66
Rom (Rèmol, Rombo)                     53
Palaí (Acedía)                                 37
                                                 ______
Total……………………            29.423      

CRUSTACIS  
Llagostí (Langostino)                  1.774
Galera (Estomatoideo)                  500
Llagosta (Langosta)                      349
Llomàntol (Bogavante)                 14
                                         ______
Total      ........................    2.637
 MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                 4
Sèpia (Choco, Jibia)                 318
Polp roquer (Pulpo roquero)     883
Polpa (P. patudo)                      8
Caragol punxent (Cañailla)        3
                                           _______
Total     ........................   1.216
TOTAL EXTRACCIÓ…   33.277
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La Regidoria d’Esports, encapçalada per Begoña López, 
ha presentat una nova edició del 10K Nocturn Llagostí de 
Vinaròs, que es disputarà aquest dissabte. Es tracta d’una 
de les proves més participatives del calendari esportiu, on 
cada any s’aconsegueix l’assistència de centenars d’atletes 
d’arreu de les províncies de Castelló i Tarragona. 
López assenyalava que enguany s’ha decidit traslladar la 
cursa al mes de setembre per evitar la saturació d’actes 
durant l’agost, a més de suposar un al·licient per ajudar a 
allargar la temporada turística. Segons detallava el 10K és 
una de les proves esportives més consolidades a Vinaròs i 
enguany, després de dos anys de pandèmia, es preveu una 
elevada participació.
Pel que fa a les característiques de la cursa, la sortida es farà 
des del passeig de Fora del Forat amb un recorregut urbà 
i per la Costa Sud, amb una distància de 10Km. Begoña 
aprofitava per agrair la feina de tots els voluntaris, que 
seran els encarregats de vetllar la bona marxa de la prova, 
així també com la col·laboració de la Policia Local i Brigada 
Municipal per fer possible el recorregut.
En relació a les inscripcions, es poden realitzar a través 
del web www.hj-crono.es fins al mateix dia de la cursa. 
Els corredors s’enduran com a obsequi una samarreta de 
la prova, a més disposar d’avituallament i servei de dutxes 
al Pavelló Municipal. Així mateix, també es farà entrega de 
botelles metàl·liques reutilitzables perquè els corredors les 
pugen utilitzar durant la cursa i reduir d’aquesta forma les 
botelles de plàstic. 
Per acabar, López demanava comprensió a la ciutadania 
pel que fa referència al tall de carrers que es realitzarà amb 
motiu de la cursa. Segons indicava a mesura que passen 
tots els corredors es restablirà de nou la circulació per 
generar les menors molèsties possibles als veïns.

Esports presenta 
el 10k Nocturn 

Llagostí de Vinaròs
La cursa forma part del Circuit de la 
Diputació de Castelló i es disputarà 
aquest dissabte 10 de setembre amb 
un recorregut urbà i per la Costa Sud
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Laia Casanova
L’equip sènior masculí va estrenar la temporada a 
casa disputant la Copa de la Comunitat contra el 
CV Xàtiva, de Superlliga 2. 
Els jugadors vinarossencs van començar amb un 
gran joc que els va permetre sumar els dos primers 

sets al marcador, aconseguint un 2-0 a favor  i 
arribant al tercer set amb dos punts de partits a 
favor que no va poder tancar, ja que el tercer set 
finalment va ser per a l’equip visitant. L’equip de 
Xàtiva va seguir creixent al llarg de l’enfrontament 
i, amb un joc sòlid, va aconseguir guanyar el partit 

per 2 sets a 3.   Tot i la derrota i quedar eliminats 
de la copa que enfronta els equips de categoria 
nacional i Superlliga 2, l’equip sènior va fer un 
molt bon paper enfront un rival fort, deixant unes 
sensacions molt positives de cara a l’inici de la 
temporada a la categoria nacional.

Inici de temporada a casa per a l’equip sènior masculí

El pasado fin de semana se celebró en el circuito 
de Kotarr (Burgos) la cuarta prueba de karting 
del mal llamado ‘Madrileño’. El  Karting Club 
Vinaròs  tuvo representación con su socio  Dani 
Carmona en la categoría DD2,  dentro del equipo 
SKB Competición. Dani subió al tercer escalón en 
la primera carrera y al más alto en la segunda, lo 
que matemáticamente a falta de dos carreras, 
le da alas hacía el título y las  Rotax Grand Finals. 
Recordemos que este joven piloto empezó en 

el mundo del karting a los 5 años de edad y que 
desde entonces ha estado siempre arropado por 
su padre y   mecánico Paco Carmona. Tras varios 
éxitos en sociales y comunales, se coronó como 
número uno en 2020 en la Comunidad Valenciana.
La categoría DD2 de karting se disputa con 
motores monomarca (ROTAX) precintados,   con 
dos marchas y 125cc.
Las Rotax Grand Finals son el mayor desafío 
del karting a nivel mundial y reúne a cerca de 

400 pilotos de todo el mundo. El año pasado se 
disputaron en Bahrain y este año tenemos la suerte 
de que se celebren en el circuito de Portimao 
en Portugal. El KCV invita, por tanto, a todos los 
que les guste este deporte así como amigos y 
simpatizantes, a acudir y animar a Dani, que con 
solo 19 años va a representar a España en este 
evento del 19 al 26 de Noviembre.

Enhorabuena a nuestro piloto y a su mecánico.

Dani, al Mundial
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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!

El Vinaròs Club de Futbol ha començat la temporada 2022-2023 amb una derrota 
in extremis a casa de l’Alqueries CF, que tot arribar a ficar-se 2 gols a favor en el 
marcador, no va aconseguir acabar de lligar el partit en uns últims 15 minuts 
per oblidar on l’equip rival va aconseguir marcar 3 gols per remuntar l’encontre.
No obstant això, s’ha de conèixer el context en el qual arribava el Vinaròs C.F., que 
a causa d’alguns problemes burocràtics derivats de la Federació Valenciana de 
Futbol i alguna sanció arrossegada de l’any anterior, no va poder comptar amb 
jugadors importantíssims dins l’esquema de joc de l’entrenador Eloy Lorente 
que va acudir amb sols 12 jugadors en fitxa del primer equip, i la incorporació 
de 3 jugadors juvenils com Nico Hoyos i Jean Pierre Galvis que van fer el seu 
debut com a jugadors del Vinaròs Club de Futbol.
Un inici timorat de Vinaròs, encara que a poc a poc els de Lorente es van refer 
de les arribades del quadre local. La possessió era eminentment vinarossenca 
mentre que l’Alqueries disposava del contraatac com a millor arma per a fer 
mal als del Baix Maestrat. En el 43′, va arribar el premi. Després d’una contra 
genialment llançada pel Vinaròs, Francesc Re filtrava una pilota exquisida que 
Gonzalo Abril finalitzava amb solvència.El segon temps va començar amb un 
Vinaròs millor situat sobre el terreny de joc i més còmode amb la pilota. 
L’Alqueries tractava de desfer-se de les temptatives visitants sobre la base de 
trets una mica llunyans i pocs mordents. A mesura que passava el temps el 
Vinaròs aconseguia trobar-li les pessigolles al *Alqueries, recobrant les seves 
millors sensacions.Al 56 Alex Lozano va ficar el 0-2 al marcador i deixant molt 
encarrilat el final del partit per al Vinaròs que no es podia imaginar que deixaria 
escapar els 3 punts de la forma en què ho va fer.
El gol al 68 dels locals va fer tremolar unes cames dels vinarossencs ja de per si 
cansades per ser encara la primera jornada i per la falta d’efectius que donessin 
un canvi d’aire a l’equip. El jugador local Adam Zagala va marcar per partida 
doble per certificar la remuntada de l’Alqueries primer al 73 i finalment al 
88.Aquest diumenge a les 18:30 de la tarda, el Vinaròs CF rebrà a un C.D. Cabanes 
que també va perdre el primer partit. Serà, sens dubte, un duel a vida o mort per 
aconseguir els primers 3 punts de la temporada a la Ciutat Esportiva de Vinaròs.

Alqueries CF 3 ; Vinaròs CF 2

Joan Beltrán Quintero
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TAULER MUNICIPAL

Curs 2022/23 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
 

INSCRIPCIONS  
 

Universitat per a Majors Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials  
 inscripció el dimecres 14 de setembre de 9 a 14h, a l'oficina del Consell Municipal d'FPA 

 
Cursos d’idiomes  
valencià, castellà per a persones estrangeres, francés i anglés 

 a partir del 12 de setembre (per internet a partir de les 9h, a l’oficina a partir de les 11h) 

 
Cursos de pràctica esportiva  
Alumnat del curs anterior:  

 inscripció per internet: del 15 al 18 de setembre, ambdós inclosos (s’activarà el 15 de setembre a la vesprada) 
 a l’oficina els dies 15 (de 16 a 20h) i 16 (de 9h a 14h)  

 
Nou alumnat:  

 inscripció per internet:  a partir del 19 de setembre a les 10h 
 a l’oficina: a partir del 19 de setembre a les 11h 

 
Cursos d'informàtica, competències digitals i Photoshop:  

 a partir del 21 de setembre (per internet a partir de les 9h, a l’oficina a partir de les 11h) 
 

Cursos de balls i música:  
 a partir del 26 de setembre (per internet a partir de les 9h, a l’oficina a partir de les 11h) 

 

ATENCIÓ: Els cursos d’Entrenament de la memòria, i d’Activitats manuals 

(Restauració de mobles, Pintura sobre tela, Costura...) tardaran un temps a 
començar. Us recomanem que us informeu durant el mes d’octubre 

 
Més informació:  

   www.consellepa.vinaros.es 
  Antiga escola Sant Sebastià.  Av. Colom s/n    

964 40 74 93          667958841 
consell.fpa@vinaros .es                Consell Epa Vinaròs 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 
Dijous de 17 a 20h 

 

Matrícules  
a partir del 

12 
de setembre

Consulteu calendari 
d’inscripcions a  

www.consellepa.vinaros.es

Consell Municipal de 

Formació  de  Persones  Adultes
2022-2023

Idiomes, Informàtica, Esports, Activitats manuals, Balls, Memòria, 
Fotografia i molt més

Consell
Municipal
d’FPA

Consell Municipal d’FPA Vinaròs
Av. Colom s/n  -  Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93        667 958 841      
consell.fpa@vinaros.es 

 Consell Epa Vinaròs

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 
 

INFORMACIÓ sobre Resolucions de l’Ajuntament de Vinaròs referent a varies 
convocatòries de processos selectius. 

S’INFORMA sobre els terminis per presentar instàncies de participació: 

• 1 plaça de TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL, del 31/08/2022 al 27/09/2022 
(ambdós inclosos – 20 dies hàbils). 

• 5 places d’AUXILIAR ADMINISTRATIU, del 06/09/2022 al 03/10/2022 (ambdós 
inclosos – 20 dies hàbils). 

• 8 places d’AGENT DE POLICIA LOCAL, del 07/09/2022 al 04/10/2022 (ambdós 
inclosos – 20 dies hàbils). 

• 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL, del 07/09/2022 al 04/10/2022 (ambdós 
inclosos – 20 dies hàbils). 

• 1 plaça d’ASSESSOR/A JURÍDIC/A DE SERVEIS SOCIALS 07/09/2022 al 
04/10/2022 (ambdós inclosos – 20 dies hàbils). 

 

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

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

 

Vinaròs, a  6 de setembre de 2022  
 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 
 

INFORMACIÓ sobre Resolucions de l’Ajuntament de Vinaròs referent a varies 
convocatòries de processos selectius. 

S’INFORMA sobre els terminis per presentar instàncies de participació: 

• 1 plaça de TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL, del 31/08/2022 al 27/09/2022 
(ambdós inclosos – 20 dies hàbils). 

• 5 places d’AUXILIAR ADMINISTRATIU, del 06/09/2022 al 03/10/2022 (ambdós 
inclosos – 20 dies hàbils). 

• 8 places d’AGENT DE POLICIA LOCAL, del 07/09/2022 al 04/10/2022 (ambdós 
inclosos – 20 dies hàbils). 

• 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL, del 07/09/2022 al 04/10/2022 (ambdós 
inclosos – 20 dies hàbils). 

• 1 plaça d’ASSESSOR/A JURÍDIC/A DE SERVEIS SOCIALS 07/09/2022 al 
04/10/2022 (ambdós inclosos – 20 dies hàbils). 

 

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

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

 

Vinaròs, a  6 de setembre de 2022  
 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 
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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 estan a la venda
els LLIBRES DE TEXT

ESQUELES
Si necessites publicar l’esquela d’un familiar, 

posa’t en contacte amb la teua agència de publi-
citat o envia un whatsapp al 722 38 50 17

i també pots trucar al 964 45 00 85.

Tu esposo, hija, 
hermanos, padres y familia, 

siempre te recordarán con cariño

Mercy Nangwa
Que falleció en Vinaròs 

el día 5 de septiembre de 2022,
a los 37 años de edad.

D.E.P.

La familia agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por:

Fills, nets i amics, 
sempre et recordarem

Preguem a Déu per:

Rosa Morales Vizcarro
Que ha mort a Vinaròs el dia 

28 d’agost de 2022, a l’edat de 91 anys 

D.E.P.
Agencia de seguros en Vinaròs precisa de 

asesores comerciales. Se ofrece incentivo fijo 
más comisiones. Formación a cargo de la empresa.

Se requiere Bachillerato, Ciclos Formativos o 
similares. Interesados enviar CV a la dirección:

marcosdenia@hotmail.com
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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

10 setembre TORREGROSA Av. Llibertat 9
11 setembre PITARCH C/Pilar 120
12 setembre VINARÒS FARMÀCIA  Av. País Valencià 15

13 setembre FERRER Pl. Sant Antoni 34
14 setembre ROCA C/Sant Francesc 6

15 setembre GUIMERÁ Plaça església
16 setembre ADELL   P. Picasso-Pius XII

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/11/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - Av. Maestrat nº 24

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:58:39

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

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

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

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18093 REG.EXP. 09.43 13.11 3h. 28min. 17.60
99607 MD 10.43 14.11 3h. 28min. 13.00
99842 MD 15.40 19.41 4h. 1min. 12.90
18189 REG.EXP. 19.43 23.19 3h. 36min. 17.60

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

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

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

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

BENICARLÓ pl. Constitució de 6:45 a 22.30 

PEÑÍSCOLA

HORARIS ACTUALITZATS A 21/06/2022

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

Vinaròs - Ríu Servol 

Av. Llibertat s/n

Picasso (Av Picasso, 18)

Església (S. Cristóbal, 25)

Av. Pio XII
RENFE Vinaròs

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

Pol. Vinaròs (Carrefour)
Av. Magallanes, 61

RENFE Benicarló 

Jardins Pz. Constitució, 1
Av. Maestrat, 24

Dr. Fleming s/n (junt Mercadona)
Neptuno

Farell (Av. Papa Luna, 73)

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

H. Peñíscola Plaza-Ctra.Vieja Benicarló Peñíscola

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

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

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

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

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

Castillo (Pz. JB Antonelli)

ANADA

TORNADA

www. autosmediterraneo.com     964 40 19 36

ANADA TORNADA

Plaza Illueca

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

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

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

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

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

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

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

BOTIGUES

Carrer
VINARÒS

11 DE SETEMBRE 2022

Les
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