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Les Botigues al Carrer
tanquen la temporada d’estiu

Es presenta l’estudi d’execució 
per fases del futur auditori

Setembre de Ranxo Mariner  
i Vinaròs de tapa en tapa

Tornada a l’escola  
Els alumnes del Jaume I comencen el curs al nou col·legi
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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

Comença el curs escolar 2022/2023
Dilluns 12 de setembre va començar el nou curs escolar 2022/2023. L’Ajuntament havia  adequat prèvia-
ment els cinc centres públics per garantir el bon estat de les instal·lacions per a l’alumnat i professorat. 
Després de les vacances estiuenques els xiquets i xiquetes de Vinaròs han tornat a les aules, aquesta vega-
da sense cap tipus de restricció sanitària, en un curs que es preveu que, com és habitual, es desenvolupe 
sense cap incidència. 
La Regidoria d’Obres i Serveis ha realitzat durant les setmanes d’estiu tasques de manteniment i millora 
en els cinc col·legis públics del municipi. En concret s’han dut a terme treballs de pintura, fontaneria, 
obres, jardineria, i altres reparacions, per garantir unes instal·lacions òptimes per als alumnes i professo-
rat.
La regidora de l’àrea, Carmen Morellà, ha assenyalat que “durant les vacances d’estiu el Departament 
aprofita per a fer les reparacions i millores per a no generar molèsties a l’alumnat, i sobretot oferir unes 
instal·lacions correctes”.
Cal destacar que a aquestes feines s’afegeixen a les obres d’adequació que es realitzen al col·legi Sant 
Sebastià a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, amb una inversió de 375.000€. En aquest 
cas, els treballs consisteixen en la millora dels patis d’infantil i primària, amb l’objectiu de crear més es-
pais verds, a més d’instal·lar mobiliari per a realitzar classes a l’exterior i altres activitats, així com millorar 
l’eficiència energètica i renovar la pista esportiva.
Properament també s’executaran obres del Pla Edificant al col·legi l’Assumpció amb una inversió de 
596.000€ per millorar l’eficiència energètica del centre, instal·lar un ascensor, adaptar els lavabos i els 
accessos, a més de adequar les sortides contra els incendis. Un projecte que ara mateix es troba en fase 
de licitació.
La regidora d’Educació, Begoña López, ha indicat que “les dades de matriculacions es mantenen properes 
a les de l’any passat, on caldrà afegir les incorporacions dels alumnes de famílies nouvingudes”. En aquest 
sentit, detallava que llevat del Manuel Foguet la resta dels col·legis disposen de places per a P3. 
D’altra banda, López comentava que aquest nou curs compta amb noves aules per als xiquets i xiquetes 
de 2 anys als col·legis Sant Sebastià i Misericòrdia, que s’afegeixen a les del col·legi Jaume I. Segons indi-
cava es tracta d’un servei molt important per a les famílies i indicava que “hi ha un ferm compromís de la 
Conselleria de dotar tots els col·legis públics d’aules per a xiquets de 2 anys, una tasca que l’Ajuntament 
oferirà sempre tot el suport possible”. 

Agendes escolars
Per la seua banda, el primer tinent d’alcalde i regidor de Normalització Lingüística, Marc Albella, ha des-
tacat que es repartiran 1.900 agendes entre els alumnes de la localitat. Formen part d’aquesta iniciativa 
els cinc centres públics, el col·legi d’Educació Especial del Baix Maestrat, així com la Divina Providència, 
llevat de la Consolació, ja que és l’únic centre que no està adherit al programa Xarxa Llibres de la Gene-
ralitat Valenciana. Segons indicava es tracta d’una iniciativa impulsada des de l’Agència de Promoció del 
Valencià en col·laboració amb la Regidoria d’Educació per a fomentar l’ús de la llengua, a més de ser una 
bona eina per a l’organització de les tasques escolars.
Per acabar, Albella assenyalava que les agendes han suposat una inversió de 5.931€ i s’han fet de manera 
sostenible amb materials reciclats, a més de comptar amb tintes ecològiques i haver-se imprés amb em-
preses de la localitat.
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El dia 12 de setembre s’ha iniciat a 
l’IES Leopoldo Querol el nou curs es-
colar, un curs ben diferent als ante-
riors. D’una banda és un curs marcat 
per la normalitat: tornem al centre 
sense mascaretes i sense les restric-
cions per les mesures sanitàries de-
gudes al COVID 19. D’altra banda, es 
tracta d’un curs molt diferent a nivell 
organitzatiu degut a la implantació 
de la nova llei educativa que ens ha 
fet treballar a contrarellotge des del 
principi.
El que no canvia mai és la il·lusió del 
primer dia, i les caretes dels més me-
nuts descobrint amb curiositat cada 
racó del nostre centre, el nou profes-
sorat i les companyes i companys.
Aquest curs tenim aproximadament 
540 alumnes d’ESO i uns 240 de Batxi-
llerat que vindran al matí. A més, sen-
se haver finalitzat encara el període 
de matrícula, tenim uns 120 alumnes 
de FB Bàsica i Cicles Formatius que 
cursaran els seus estudis per la tarde. 
Desitgem a tota la comunitat educati-
va del nostre centre un excel·lent curs 
escolar.
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X.Flores

El primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Urbanisme, Marc Albella, i l’arquitecte 
Carlos Escura, van presentar dilluns l’estudi 
d’execució per fases del futur centre d’arts es-
cèniques de Vinaròs que es planteja construir 
en la parcel·la situada entre les avingudes Ta-
rragona, Jaume I i Mediterrani i el carrer de 
la Mar Càspia. Un projecte que, sota el nom 
de “Ball de màscares” va guanyar el concurs 
d’idees convocat per a construir el nou audito-
ri fa ja 15 anys, al 2007. L’empresa guanyadora 
va ser Adi Arquitectura, i la seva execució va 
ser pressupostada en el seu moment per 12,5 
milions d’euros. La nova infraestructura cul-
tural planteja la construcció d’un gran edifici 
amb una aula simfònica amb capacitat per a 
645 persones (7 places de les quals serien ac-
cessibles), una sala de cambra amb 250 buta-
ques (3 accessibles) una escola de disciplines 
escèniques i musicals, cafeteria, despatxos 
per a entitats i dues plantes per a aparcament 
amb capacitat per a unes 370 places en total.  
Ja des del principi, segons va explicar Albe-
lla, l’execució d’aquest auditori es va plantejar 
per fases per a abaratir la seva materialització, 
amb la previsió de poder executar el que a 
cada moment fos necessari i assumible, opció 
aquesta que ara torna a ser valorada.   
El cost d’execució de l’obra va ser actualitzat 
l’any 2021, sent valorat en 15,7 milions (3,2 
més que inicialment) encara que actualment 
el cost dels materials varien constantment 
a l’alça i hauria de tornar a revisar-se. 
“L’important és que disposem ja d’un projec-
te bàsic i d’execució el que facilita que s’obri 
una via perquè pugui ser finançat amb els 

fons europeus Next Generation. Partim amb 
l’avantatge d’haver fet molta feina prèvia”, va 
assenyalar Albella.  
D’altra banda, el regidor socialista també co-
mentava que «la decisió respecte als aparca-
ments és molt important, ja que actualment 
el solar té una alta demanda durant l’any com 
estacionament per als veïns i comercial, a més 
de ser una bossa d’aparcament per a la tem-
porada estival». L’edil també apuntava que «la 
zona està començant a omplir-se d’edificis i la 
mateixa infraestructura generaria una atrac-
ció encara més gran de veïns, visitants i vehi-
cles a la que caldria donar resposta per evitar 
una situació de mobilitat deficitària o de sa-
turació i embús. Per això, segons remarcava, 
“no es pot desestimar i prescindir de l’opció 
de l’aparcament soterrat tan ràpid.

Les opcions d’execució
L’estudi d’execució recentment actualitzat 
planteja fins a cinc fases o escenaris diferents. 
El primer seria la construcció de la sala simfò-
nica d’aquest auditori, prescindint de les dues 
places d’aparcament. Això tindria un cost de 
7,1 milions. 
Un altre escenari que planteja és la construc-
ció de la sala simfònica i la primera fase de 
l’aparcament soterrat, la qual cosa costaria 9,9 
milions. 
Una altra opció que es planteja és la construc-
ció de la sala simfònica la sala de cambra, al 
costat de la primera fase d’aparcament, obra 
que suposaria un cost de 11,2 milions.
Una altra opció és la possible construcció de 
la sala simfònica i la completa execució de 

l’aparcament soterrat (12 milions). 
Finalment, l’últim escenari que es planteja és 
la erfectament de sala simfònica i sala de cam-
bra i la completa execució de l’aparcament so-
terrat (13,3 milions).
Totes aquestes opcions contemplen com a 
última fase d’execució l’escola de disciplines 
escèniques i musicals.    
L’arquitecte Carlos Escura va assenyalar que la 
manera de plantejar el projecte permet des-
envolupar-lo erfectamente per fases. 

Estudi de viabilitat
Albella ha explicat que la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat la 
contractació d’un estudi de viabilitat econò-
mica per a saber els costos de manteniment 
d’aquesta infraestructura una vegada cons-
truïda, les opcions de gestió de l’aparcament 
(pública o privada) i la gestió dels espais.   

Consens
El primer tinent d’alcalde va considerar neces-
sari un consens per a triar la materialització 
d’aquest projecte. “La decisió final no corres-
pon només a l’equip de govern. Crec que és 
una decisió que ha de consensuar-se amb tota 
l’oposició, i durant els pròxims dies facilita-
rem tota la informació a la resta dels grups i 
convocarem una reunió tècnica amb l’estudi 
d’arquitectura per a solucionar tots els dubtes 
que tinguin”, va explicar el regidor socialista, 
per a qui ”estem davant un dels temes més 
importants de la ciutat, a l’ésser una de les 
manques més importants que tenim a Vinaròs 
i això requereix anar de la mà tots junts”.

Vinaròs presenta l’estudi d’execució per fases 
del futur Centre d’Arts escèniques

Es plantegen 5 possibles opcions constructives després d’actualitzar-se el cost d’execució 
d’un projecte que va guanyar el concurs d’idees l’any 2007
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X.Flores
L’objectiu és unir les empreses d’un mateix 
polígon en una entitat per tenir més força a 
l’hora de demanar ajudes i subvencions a les 

administracions per a la modernització i la millora 
de la competitivitat

El complex consta de tres edificis: Un teatre auditori-sala simfònica amb escenari i capacitat per a 645 butaques, una sala de cambra amb 250 buta-
ques i un altre mòdul amb bar cafeteria, escola d’arts escèniques i musicals i despatxos per a entitats.  També es contempla al projecte dues plantes 

de parquing amb capacitat per 382 vehicles 

L’Ajuntament ha encarregat aquest estudi d’execució èr fases per disposar de tota la documentació tècnica i econòmica necessària `
per optar a les ajudes Next Generation de la Unió Europea o plantejar altres formes de finançament 

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

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50

NUEVAS OFICINAS:

RÓTULOS
PLACAS -  BANDEJAS -  LED - NEÓN - VINILOS
VEHICULOS - ROTULACIÓN INTERIOR
Un servicio integral de comunicación
desde el interior al exterior de tu negocio. 
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La regidora d’Ocupació, Maria Cano i la de Comerç, Paula Cerdà 
han presentat una nova edició del programa Digitalitza’t Plus 
adreçat a millorar la competitivitat de les empreses a través 
de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Cal 
destacar aquesta iniciativa ha sigut impulsada des de les  
regidories d’Ocupacció, Innovació Digital i Comerç.

Cano ha indicat que la finalitat de “Vinaròs Digitalitza’t Plus” 
és conscienciar, sensibilitzar i impulsar la transformació digital 
del teixit empresarial local, a més de facilitar als participants la 
incorporació sistemàtica de les TIC com a eines competitives”. 
Segons assenyalava fer el salt cap a la digitalització pot ajudar 
a generar noves oportunitats de negoci per a les empreses, així 
també com crear noves eines per a millorar la seua gestió. Per 
la seua banda, la regidora de Comerç, Paula Cerdà, ha explicat 
que el programa es divideix en dos blocs. El primer serà la 
impartició de “Webinaris en obert” on podran participar 
fins a 100 assistents per sessió. En total seran sis webinaris 
en línia per a sensibilitzar i conscienciar les empreses de la 
importància de la transformació digital, el descobriment de 
les possibilitats que la incorporació de les TIC els brinda i el 
potencial increment de vendes i millora de gestió que se’n 
deriva. 

El segon bloc serà el “Programa de tutorització”, en 
aquest cas, la participació estarà limitada a un màxim de 
18 empreses, que seran admeses per ordre d’inscripció. 
La regidora Cerdà detallava que es tracta d’un itinerari 
personalitzat per acompanyar les empreses participants en la 
seua transformació digital.  El bloc es desenvoluparà es dues 
fases, la primera serà un diagnòstic de situació i creació d’un 
pla d’acció individualitzat per a la millora de la productivitat i 
de la rendibilitat mitjançant la incorporació de les TIC, mentre 
que la segona fase servirà per a desenvolupar les accions 
d’acompanyament i seguiment per a la implementació de 
les accions determinades en el pla d’acció de cada empresa 
participant.

Requisits per a participar i inscripcions

Els sis webinaris estan oberts a qualsevol empresa fins 
completar l’aforament màxim de 100 participants per 
sessió. El primer dels webinaris començarà la setmana del 
19 de setembre.El programa de tutorització, limitat a 18 
participants, està adreçat a empreses donades d’alta en el cens 
d’activitats econòmiques, amb domicili social a Vinaròs o que 
tinguen un establiment obert al públic al municipi. L’admissió 
a aquest programa es realitzarà per ordre de sol·licitud. La 
inscripció als programes, tant als webinaris com al programa 
de tutorització, es realitzarà de manera telemàtica emplenant 
el formulari disponible en el web www.digitalitzatplus.es de 
l’1 al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

L’Ajuntament inicia una nova edició 
del programa Vinaròs Digitalitza’t Plus

La iniciativa compta amb cofinançament del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, en el marc del programa operatiu 
de creixement sostenible 2014-2020, mitjançant l’Estratègia 

DUSI de l’àrea Urbana Benicarló-Vinaròs
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L’objectiu és unir les empreses d’un mateix 
polígon en una entitat per tenir més força a 
l’hora de demanar ajudes i subvencions a les 

administracions per a la modernització i la millora 
de la competitivitat

L’Ajuntament de Vinaròs oferirà nous cursos 
gratuïts, a través de l’Estratègia Provincial 
d’Ocupació de la Diputació, per tal de facilitar la 
incorporació en el mercat laboral de les persones 
aturades o bé ajudar les emprenedores a posar en 
marxa les seues idees empresarials.

La regidora de l’àrea, Maria Cano, ha destacat que 
“l’objectiu principal és potenciar l’autonomia de 
les persones amb accions de formació, oferint les 
competències bàsiques per al procés de recerca 

d’ocupació, millorar la seua ocupabilitat i fomentar 
la inserció laboral”.

Per tal d’aconseguir aquests objectius s’han 
programat dos cursos per als mesos d’octubre i 
novembre dintre de la iniciativa Reinicia’t de Vinaròs 
Promou. El primer serà Formació bàsica en cures 
per a persones dependents, amb una durada de 
30 hores, que s’impartiran els dies 17, 19, 21, 24, 26 
i 28 d’octubre. Les inscripcions es podran realitzar 
fins al 10 d’octubre. El segon curs serà Gestió bàsica 

de magatzem i mètodes de gestió d’inventari, 
amb una durada de 40 hores, que s’impartiran del 
21 al 30 de novembre. Les inscripcions es poden 
formalitzar fins al 14 de novembre.

La regidora Cano ha assenyalat que totes les 
inscripcions s’han de realitzar a través d’internet a 
l’adreça que apareix als cartells (bit.ly/Reiniciat2). 
Per més informació es poden adreçar a l’oficina de 
Vinaròs Promou ubicada al carrer de Sant Ramón o 
telefonar al 964 40 77 00, extensió 0170. 

Vinaròs presenta els nous cursos Reinicia’t 
per al foment de l’ocupació i l’emprenedoria
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NOTA DE PREMSA
TROBADA BAIX MAESTRAT
OFICINA VIDA INDEPENDENT

“SOLE ARNAU RIPOLLÉS”
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Aquesta setmana passada, va tindre lloc a Vinaròs una de les convocatòries de la OVI “Sole
Arnau Ripollés” de Castelló, dintre del cicle de xerrades i conferències per tota la província.

Aquesta ruta per la província té l’objectiu de donar difusió sobre el Moviment per la Vida
Independent així com donar a conèixer la nova prestació dins del catàleg de la dependència
de l'Assistent Personal.

A la jornada de Vinaròs van assistir diferents entitats del tercer sector així com professionals
del sector, treballadors socials, integradors socials entre altres professionals de la comarca
del Baix Maestrat. També com no, van assistir possibles beneficiaris de la prestació de
l'Assistent Personal i familiars que van poder resoldre dubtes al voltant d’aquesta prestació.

Durant el matí, membres de la OVI van aprofitar per visitar els ajuntaments de Benicarló i
Vinaròs, on es van reunir amb els responsables polítics, coordinadors de Política Social i els
treballadors socials adscrits al servei de dependència dels ajuntaments. Visites que
continuaran properament en més ajuntaments de la comarca com el de Peníscola.

Aquest cicle de conferències, ve donat gràcies al suport de la Diputació de Castelló, qui
finança mitjançant conveni aquesta iniciativa de donar a conèixer a les persones en
diversitat funcional i els seus familiars aquesta prestació.

Cal recordar que des de la OVI, oferim suport i acompanyament a aquelles possibles
persones beneficiàries de l’Assistent Personal, una eina de suport per a que les persones
en diversitat funcional puguen participar més activament en la comunitat i tindre una vida
més autònoma.

Aquelles persones interessades en rebre informació o fer qualsevol tipus de consulta sobre
aquesta prestació poden adreçar-se al correu electrònic ovicastello@gmail.com o al telèfon
624 65 43 69 i poden trobar tota la informació al respecte a la pàgina web
https://ovicastello.org/ .

X.Flores
L’Ajuntament de Vinaròs no tindrà temps de concloure pro-
jectes importants inclosos a la EDUSI abans de final de 2023 
(termini màxim per a executar-los) i perdrà gran part dels 5 
milions de la subvenció de la Unió Europea que estava destina-
da a aquest programa. Ho va assegurar dimecres en una com-
pareixença a la seu del partit el portaveu del PP de Vinaròs, 
Juan Amat, que va recordar que fins ara només han pogut ser 
justificats 500.000 euros, i perquè va poder incloure’s la remo-
delació de la plaça del Convent de Sant Francesc, obra que va 
ser realitzada en l’anterior legislatura. 
Amat es va mostrar convençut que es perdrà la principal actua-
ció prevista en aquests fons, el centre social, una inversió pres-
supostada en més de 4 milions,  “ja que avui dia no està ni en 
fase de construcció i no s’arribarà a temps de materialitzar-lo”. 
Quant a la via litoral, va assenyalar que encara no s’han realit-
zat les expropiacions i va dubtar que pugui fer-se realitat en 
els terminis previstos. També va lamentar el portaveu popular 
que no s’hagi iniciat l’obra de la passarel·la de ciclovianants 
sobre el riu Cervol i va recordar que de l’obra del Corral de 
Batet només s’ha fet la planta baixa.
El portaveu popular va acusar l’equip de govern d’estar realit-
zant una mala gestió a tenor dels resultats de les tres certifica-
cions realitzades fins avui. Així, va assenyalar que en la primera 
certificació a Vinaròs se li han reconegut 429.000 euros gràcies 
a haver inclòs l’obra realitzada en l’anterior legislatura de la 
remodelació de la plaça del convent de Sant Francesc. En la 
segona certificació, només 44.000 euros i en la tercera, 28.715 
euros. Uns resultats que va qualificar de “paupèrrims” i “es-
candalosos” i que va indicar que han estat deguts “a la inacció 
total i absoluta” de l’equip de govern. Segons Amat, “resulta 
imprescindible que comparesca l’ alcalde i explique la ineficaç 
gestió del seu govern, que des de que en 2016 va anunciar que 
s’havien concedit 10 milions fins ara, 6 anys després, Vinaròs 
només ha rebut 501.000 euros a través de tres justificacions 
de despesa”.
Amat va concloure que el seu grup municipal presentarà una 
moció en el pròxim ple per a demanar explicacions sobre 
aquests resultats.

El PP assegura que Vinaròs 
perdrà gran part de la 
subvenció de l’EDUSI 

per mala gestió
Juan Amat considera que ja no hi ha temps 

per concloure l’obra del Centre Social 
abans del 31 de desembre de 2023
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La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic, encapçalada per Marc Albella, ha pre-
sentat, al bar Mandràgora, una nova edició de 
Vinaròs de Tapa en Tapa, una de les cites gas-
tronòmiques més destacades de l’any. Del 16 
de setembre al 2 d’octubre participaran 26 es-
tabliments per oferir propostes innovadores i 
creatives elaborades amb el millor producte 
de proximitat.
Cal destacar que el preu de la tapa serà de 3,5€ 
acompanyada de cervesa Estrella, copa de vi 
o aigua, també si es desitja es podrà dema-
nar un refresc per 0,50€ més. Els cuiners han 
preparat tapes originals com vedella estofada 
amb maionesa d’alvocat, brioche de pollas-
tre macerat amb llet de coco i curri o reganyà 
amb sardinetes amb oli d’oliva verge extra del 
Menú i pesto de verdures, entre altres moltes 
propostes també molt originals.
Albella detallava que enguany també es 
comptarà amb el Full de Passaport Gastronò-
mic, que ja es pot aconseguir a la Tourist Info 
perquè els comensals puguen aconseguir 
els segells dels establiments, només pel fet 
d’obtenir sis, automàticament entraran en el 
sorteig de regals i experiències. D’una banda, 
es sortejaran vuit experiències gastronòmi-
ques de Saborea España per a dues persones, 
com ara pescaturisme o visita a una explota-

Turisme presenta Vinaròs de Tapa en Tapa
Torna una de les cites gastronòmiques més destacades de la ciutat on cada edició aconsegueix 

la participació de milers de comensals d’arreu de la comarca

ció de tòfones i bolets, i d’altra banda, també 
es farà el sorteig de 20 lots de marxandatge de 
Turisme Vinaròs.
Albella comentava que “Vinaròs de Tapa en Tapa 
s’ha consolidat com una cita gastronòmica de 
primer nivell tal com mostren les xifres que es 
van aconseguir l’any passat amb més de 24.000 
racions servides”.  En aquest sentit, assenyalava 

Les XII Jornades de Cuina del Ranxo Mariner, 
del 16 de setembre al 2 d’octubre

Dimecres es van presentar al restaurant Rafel Lo Cristalero, les XII Jorna-
des de la Cuina del Ranxo Mariner organitzades per la Regidoria de Pro-
moció de la Ciutat i Interés Turístic, en col·laboració amb l’entitat Vinaròs 
Gastronòmic. Enguany participen un total del quatre establiments que una 
vegada més han treballat per elaborar receptes tradicionals, combinades 
amb la cuina més avantguardista, per a sorprendre als comensals i sobretot 
recordar els sabors mariners de Vinaròs.
Els establiments participants són Bergantín, Rafael Lo Cristalero, Nou Para-
da i Casa Lina. Cada xef ha preparat menús originals amb tres o quatre en-
trants a escollir, plat principal que inclou arròs o fideuà del suquet i postres 

a escollir, amb aigua i cafè inclòs, celler a banda, al preu únic de 28€ perquè 
els comensals més exigents queden satisfets.
Durant la presentació el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de 
la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha destacat que “les Jornades de 
Cuina del Ranxo Mariner són una bona mostra de l’excel·lent gastronomia 
marinera del nostre municipi”. En aquets sentit, assenyalava que aquestes 
jornades, així com la resta que se celebren al llarg de l’any, a banda de pro-
mocionar la cuina local, també suposen una bona promoció de la feina que 
realitzen els productors que cada dia s’esforcen que oferir productes de 
primera qualitat.

que per aquesta nova edició es preveu que 
torne a ser un èxit i agraïa la participació 
de l’entitat Vinaròs Gastronòmic, així com 
a tots els establiments, que durant tres se-
tmanes faran un esforç extra per oferir les 
tapes.
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Vinaròs va viure diumenge 11 de setembre la 43ª 
edició de la iniciativa comercial “Les Botigues al 
Carrer”, esdeveniment que ja és un clàssic a la 
ciutat ja que   se celebra des de fa 21 anys sota 
l’organització de l’Associació de Comerciants 
i la col·laboració de la regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament de Vinaròs.

Els comerços participants, una trentena, es van 
situar des de primera hora del matí repartits pel 
carrer Major, plaça Sant Agustí i part de la Tra-
vessia Safont, en ple centre de la localitat, i fins 
a passades les 20 hores. Va ser una gran jornada 
comercial, amb molta assistència de clients de 
poblacions veïnes del sud de Catalunya a l’ésser 

en aquesta comunitat la Diada.   A més d’una 
gran varietat de calçat, roba i complements de 
tota mena, va haver-hi també una promotora im-
mobiliària, un comerç de productes i conserves 
bio, una empresa local de comunicacions i accés 
a internet i un establiment d’entrenament, aten-
ció i rehabilitació canina i altres serveis.

Les Botigues al Carrer 
tanquen la temporada d’estiu

Fotos Juanvi Gellida i Emili Fonollosa
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www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia

Fotos Juanvi Gellida i Emili Fonollosa
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X.Flores/Fotos E.Fonollosa i Juanvi Gellida
Vinaròs va acollir de dijous 8 fins diumenge 11 de setembre a la pèrgola del passeig marítim una fira d’artesania inspirada en un mercat pirata. Una fira 
pensada per al públic familiar en plena façana marítima plena de parades amb productes artesanals i de proximitat, a més de comptar amb jocs infantils 
per a crear un bon ambient familiar.
A més de poder realitzar compres, també es va organitzar una programació especial amb actuacions de música tradicional, cants pirates, animació teatral 
i fins i tot una cercavila. 
Un espai d’oci ideal perquè tota la família poguera disfrutar de les compres i de les activitats organitzades.

Una fira d’artesania inspirada en un mercat pirata 
anima el cap de setmana al públic familiar
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà Dites per a riureL’estiu de Vinaròs

Qui no s’arrisca, no pisca
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit

Qui de jove no treballa de vell dorm a la palla
Qui no vulga pols, que no vaga a l’era

Qui no té memòria, ha de tenir cames
A casa del mort, cadascú plora el seu dol

A plors de xiquet i a cants de pardal, si fas cas et faran 
quedar mal

Any de figues no te’n rigues
Criatura que al mes no riu, entre bèsties viu

De les coses del piu, Déu se’n riu
De riure la van casar i ella plorava

El mal d’un altre no evita rialles
El que en aquest món vulga viure,  

de tot s’haurà de riure
El vi i la muller es riuen del saber

En el plor de l’hereu, l’alegria es veu
Hi ha que plora sense mal, hi ha que té mal i no plora
Jurament d’enamorat, se’n riu d’ell el gos i el gat

La vídua rica amb un ull plora i amb l’altre replica
No et rigues del mal del teu veí, que el teu va de camí

Plorant i rient, creix la gent
Quan em mires i rius, senyal que em vols

Quan la dona et mira i riu, és que vol piu i no t’ho diu
Si el cel no plora, no riu la terra

Si et vols riure del contrari, de la teua part el notari
Si l’any se’n va rient bon any vinent
Sogra i nora, l’una crida i l’altra plora
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La crisi que s´ha instal·lat en aquest mon globa-
litzat a rel del conflicte geopolític provocat per la 
NATO i la U.E entre Occident i Rússia, i que s´ha 
materialitzat en una malaurada guerra amb la in-
vasió d´Ucraïna per part de Rússia, i l´inicial con-
flicte diplomàtic i geopolític sorgit entre els EEUU 
i Xina, i sembla que motivat per l´estultícia de la 
Presidenta del Congres nord-americà en visitar 
“de motu propi” (?!) l´illa de Taiwan, esta demos-
trant que el Mon Unipolar mantingut fins fa poc, i 
representat exclusivament pels EEUU i el seu pa-
per d´hegemon polític, militar i econòmic, es con-
verteix sense aturador en un Mon Multipolar, per 
l´ascens de Rússia i la República Popular de Xina 
com potencies alternatives.
Aquesta disputa per la preeminència geopolíti-
ca sobre el planeta s’està manifestant també en 
l’àmbit de la col·laboració internacional en la cur-
sa de la recerca espacial, concretament en la que 
te a veure amb l´Estació Espacial Internacional 
(EEI). Aquesta circumstancia adquireix mes signi-
ficació en el moment en que Rússia ha declarat 
que es retirarà de la col·laboració habitual a l´EEI 
a partir de l´any 2024. Precisament foren els EEUU 
i la URSS els que dominaren les activitats espa-
cials durant la Guerra Freda en clara competèn-
cia, tot i les tensions geopolítiques i malfiances 
que existien entre ambdós sistemes sociopolítics, 
però treballaren amb molta cura per evitar crisis 
mes fortes.

A degut temps altres països desenvoluparen les 
seves agencies espacials, i així sorgiren organis-
mes de col·laboració internacional com l´Oficina 
d’Assumptes de l´Espai Ultra terrestre de l´ONU. 
El 1975 deu nacions europees varen establir 
l´Agencia Espacial Europea. El 1998 els EEUU 
i Rússia decidiren construir l´EEI que, a hores 
d´ara, compta amb el recolzament de 15 països 
i les principals agencies que aquests integren, 
com la NASA (EEUU), l´AEE (ESA-Europa), la ROS-
COSMOS (Rússia), JAXA (Japó) i la CSA de Cana-
da.  Tots ells han centrat les seves activitats en 
col·laboració científica i intercanvi de dades. Com 
era d´esperar, amb el temps s´han format blocs de 
col·laboració en temes de l´espai. Així , l´Agencia 
Espacial Europea (AEE), que engloba 22 nacions, 
pot considerar-se com un dels primers blocs es-
pacials. Això s´accentuà a rel de la fi de la Guerra 
Freda. Països que compartien interessos sobre el 
marc global començaren a unir-se per perseguir 
objectius i missions especifiques en l´espai, for-
mant blocs alternatius. Fins la meitat de 2021 uns 
244 astronautes, cosmonautes i turistes de 19 
països han visitat o han fet estades mes o menys 
llargues a l´EEI, alguns d´ells en varies ocasions.
Però en aquesta col·laboració espacial s´hi dona 
una notable absència, la de la República Popular 
Xinesa. Els legisladors nord americans, els polítics 
de l´hegemon, sempre es varen resistir a invo-
lucrar als xinesos en l´EEI. Mai a cap astronauta 
xinès se li ha permès de pujar-hi. El 2011 el Con-
gres dels EEUU aprovaren una reforma per pro-
hibir a la NASA de tenir qualsevol contacte amb 
el programa espacial xines, amb les excuses de 
protegir la seguretat nacional. En aquest aspecte 
sempre s´ha tingut gran escepticisme sobre la va-
lidesa del seu callat treball, considerant-los com 
enemics, no mes interessats en apropiar-se de la 
propietat intel·lectual i secrets científics desenvo-
lupats a l´EEI. Per la seva banda el govern xinès ha 
manifestat la seva incomprensió davant del fet de 
que l´espai exterior s´hagi convertit en una àrea 
de disputa i competència estratègica, quan ells 

Crisi a les estacions espacials
Per Francisco Amat, biòleg

sempre s´han manifestat en favor de l’ús pacífic 
de l´espai exterior, oposant-se a una cursa arma-
da en tal àmbit.  Els americans son de la opinió de 
que les capacitats espacials desenvolupades pels 
xinesos han tingut sempre conseqüències negati-
ves per la seguretat militar americana.  Fins aquí, 
en l´activitat espacial, els americans encara no han 
parlat de l´intenció xinesa de menyscabar la demo-
cràcia liberal, que es el seu argument recurrent en 
qualsevol actuació geopolítica. 
Però els xinesos no han perdut el temps. Varen co-
mençar el seu programa espacial el 1992. De bon 
principi es basaren en tecnologia  rebuda debades 
o comprada als russos. Han replicat i millorat les 
prestacions del coet Soyuz, la joia de la corona de 
l´astronàutica russa, amb el coet Shenzhou, que 
va permetre l´enlairament del primer astronauta 
xines el 15 d´octubre de 2003. A partir d´aquí la 
cursa xinesa ha sigut extraordinària. Amb un Shen-
zhou 11, el 15 de setembre de 2016, varen enlairar 
un mòdul orbital, el Tiangong 2 (Palau Celestial). 
A partir del coet Shenzhou han elaborat el coet 
Chang Zheng (Llarga Marxa), excel·lent vehicle 
contínuament perfeccionat, amb el qual,  el 17 
de juny de 2021, enviaren tres tripulants al mòdul 
Tiangong 2, on feren les primeres caminades es-
pacials, per anar disposant els primers mòduls  del 
que serà l´estació espacial xinesa, la Tianhe (Har-
monia celestial). Des d´aleshores s´han fet vols de 
logística i de relleu d´astronautes: dos el 2021 i tres 
el 2022, fins el passat 24 de juliol, en que un vol de 
logística, no tripulat, ha transportat el tercer mòdul 
Wentian, que servirà de cabina de laboratori per 
treballs científics. Aquesta estació, que s´acabarà 
de construir enguany (2022),  orbitara entre 380 i 
400 km d´alçada i pesarà 70 tones un cop acabada, 
tasca per la que han fet falta  11 missions en total, 
i es pensa que tingui una vida activa de 15 anys. Es 
diu.....que l´EEI pot quedar-se sense finançament 
aquest 2022, així que la Xina seria l´únic país amb 
potencial presencia permanent a l´espai. Es pura 
especulació.

Què els passa als russos ?. Doncs que després de 20 
anys de col·laboracions respectuoses amb la NASA 
americana, l´agencia russa ROSCOSMOS decideix 
acabar aquesta relació. La decisió es anunciada 
el 26 de juliol de 2022 pel renovat Director de 
Roscosmos, Yuri Borissov, un cop s´ha reunit amb 
Vladimir Putin. De fet els russos es comprometen 
a complir les condicions de la col·laboració en els 
programes de l´ EEI fins al 2024, tot i que la NASA 
diu que no ha sigut informada oficialment.
Cal aclarir que, des de que els americans varen 
deixar d´utilitzar els transbordadors Columbia per 
pujar a l´EEI, degut a la tragèdia del transbordador 
en un vol el febrer de 2003, en la que varen morir 
els set astronautes americans, els transbordadors 
Columbia, Discovery, Endeavour i Atlantis, es varen 
alternar amb els coets russos Soyuz per fer els vols 

de logística i relleu de tripulacions de  l´EEI. A 
partir de 2011 els transbordadors americans es 
retiren definitivament, i son els Soyuz els únics 
que fan aquests serveis, fins el 2020, amb uns 
60 vols. La NASA americana no es podia perme-
tre haver de refiar-se dels russos. Però aquests 
russos ja no eren la URSS, ja havien mutat a ca-
pitalistes, i no varen dubtar en posar els seus 
Soyuz a disposició de qui se´ls pogueren pagar. 
Per cada seient o plaça de vol per pujar a l´EEI 
cobraven a raó de 80 milions de US$.   Però el 
2020 varen fer la seva exitosa aparició els coets 
Falcon de la empresa privada americana SpaceX 
d´ Elon Musk, que pugen perfectament a l´EEI, i 
a un preu de 55milions de US$ per cap o plaça 
en les seves càpsules tripulades Crew Dragon. 
Des d´aleshores son els Falcon 9 de SpaceX els 
que tenen l´exclusiva de NASA per anar a l´EEI.
Però això no acaba aquí. I ja es “cosa dels russos”. 
El sector espacial rus es trobava en una situació 
molt difícil, segons les pròpies autoritats res-
ponsables. Aquesta circumstancia es vol expli-
car per les sancions internacionals lligades a la 
guerra d´Ucraïna, però també deguda a elevats 
nivells de CORRUPCIO (!!). Recordem, son russos 
que ja s´han fet ultra capitalistes.
Sorprèn el fet de que el responsable de Roscos-
mos, el Director de l´Agencia Espacial Russa, fins 
ara mateix ha sigut Dimitri Rogozin. Fins 2013 
Rogozin havia sigut Viceprimer Ministre en el 
govern de Putin. Ja aleshores criticava i argu-
mentava en contra del funcionament de Roscos-
mos, per casos de corrupció, manca de produc-
tivitat, fracàs en el programa ProtonM, gestió de 
pressupostos sobrevalorats, i excés de personal 
quan, segons ell, el personal de Roscosmos tri-
plicava el de la NASA americana. En accedir a la 
direcció de Roscosmos (2013), Rogozin va mi-
llorar l´actuació de l´Agencia Espacial russa. Es 
varen arribar a fer 25 llançaments de missions el 
2019, molts d´ells viatges de logística a l´EEI, es 
signaren diversos projectes amb l´Administració 
Espacial de la Xina, i es comença a gestionar el 
projecte d´una Estació Espacial Russa, similar a l´ 
EEI però independent d´aquesta.

Difícilment se sabrà tota la veritat, el fet es que 
Rogozin ha esdevingut un personatge molt 
controvertit per seguir liderant la part russa 
d´una col·laboració internacional tan notable. 
S´ha mostrat molt eloqüent en recolzar a Mos-
cou, i excessivament crític, fins l´insult, amb 
les nacions occidentals, per causa de la guerra 
d´Ucraïna. Darrerament havia cancel·lat impor-
tants projectes internacionals, com una missió 
a Venus que s´estava preparant en col·laboració 
amb la NASA, o la cancel·lació de la missió Exo-
Mars amb l´Agencia Espacial Europea, per por-
tar un vehicle rover europeu amb mòdul de 
baixada rus a Mart. En definitiva, una gran pèr-
dua per la col·laboració científica internacional. 
I Rússia ara no esta en les millors condicions 
per anar per lliure en la investigació de l´espai. 
Haurà d´invertir molt en ciència i tecnologia si 
vol arribar a desenvolupar una Estació Espacial 
pròpia.....o apropar-se a la Xina per poder tre-
ballar amb els xinesos a la seva estació espa-
cial Tianhe, que deuria estar treballant a finals 
d´enguany.

(Informació  de les webs: nasa.gov,  eu.roscosmos.
ru, actualidadaerospacial.com/tag/ roscosmos, i 
diverses agencies internacionals com reuters.
com, The  space race)
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Torna la Champions a l’Spotify Camp Nou. Com és habitual, la Penya Barça Vinaròs va viatjar amb autobús per animar i recolzar el nostre Barça en aquest 
començament de Champions. Gran ambient, bon joc i resultat, menció especial a Pedri, Lewandowski, Dembelé i Koundé.
 Barça 5 - Viktoria Plzen 1
 Visca el Barça i Visca les Penyes!

La Penya Barça Vinaròs, a la Champions

El passat divendres 9 de setembre el programa ‘A 
Córrer’ d’À punt, espai que mostra la passió que 
envolta el món del running i que compta amb 
entrevistes a personatges d’interés públic, va es-
tar a Vinaròs.   
La protagonista del rodatge era la periodista 
vinarossenca Inma Castell, que va explicar com 
córrer l’ha ajudat a conviure amb el càncer, en 
aquest cas de pulmó, aportant-li grans beneficis 
a nivel físic i psicològic.  Des del programa van 

acudir a gravar amb un equip humà, el presen-
tador Xavi Blasco, i un dron, per enregistrar una 
part del recorregut que sol fer Inma quan corre a 
Vinaròs: la costa sud, fins a la platja d’Aiguadoliva,  
i tota la façana marítima del passeig marítim.  

Inma avança també en aquesta entrevista que 
ha escrit un llibre-guia per ajudar a malalts, fami-
liars i amics a conviure amb la malaltia. Un ma-
nual en el que respon a aquelles preguntes que 

tot malalt de càncer es fa i que, molts cops, no 
s’atreveix a preguntar al seu oncòleg o oncòlo-
ga. L’ansietat, la caiguda del pèl, trucs de bellesa 
per a sentir-se millor, la compatibilitat del sexe 
i l’esport amb el càncer, la por a la recaiguda i 
a la mort... són només alguns dels temes que es 
tracten en aquesta obra que està en aquests mo-
ments pendent d’editar. El programa té prevista 
la seua emissió durant la primera quinzena del 
mes d’octubre. 

La periodista vinarossenca Inma 
Castell, protagonista del programa 

‘A córrer’ d’À punt
En la entrevista explicarà com córrer l’ha ajudat a conviure amb 

el càncer, aportant-li grans beneficis a nivel físic i psicològic

El programa s’emetrà durant la primera quinzena d’octubre

X.Flores
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X. Flores
Vinaròs tornarà a acollir la trobada comarcal de 
bandes de música després de 25 anys sense fer-
ho. L’última vegada va ser en 1995, i ara ho farà el 
pròxim 24 de setembre, amb participació de 14 
bandes de les poblacions de la comarca i uns 600 
músics. 
Per a commemorar-ho, l’edifici del centre 
d’inspiració turística de la Cotxera de Batet de Vi-
naròs acull fins al pròxim 24 de setembre l’exposició 
“Història de les trobades de les bandes de música”. 
La mostra és visitable de dilluns a divendres en ho-
rari de 18 a 21 hores i dissabtes i diumenges d’11 
a 14 hores i de 18 a 21 hores. L’entrada és gratuïta. 
La inauguració d’aquesta exposició va ser a càrrec 

de la diputada de Cultura Ruth Sanz, l’alcalde, Gui-
llem Alsina, i José Manuel Segarra, president co-
marcal de la Federació de Societats Musicals, a més 
de la presidenta de l’Aliança, Angela Caballer i el 
regidor de Patrimoni, Marc Albella. 

Sanz va dir que tornar a realitzar les trobades de 
bandes era important per a la Diputació i la Fe-
deració de Societats Musicals de la Comunitat Va-
lenciana, i que durant els anys de pandèmia s’ha 
treballat, destinant els diners d’aquestes trobades 
i actuacions no realitzades a les bandes de música 
de cada població per la seva labor.  “És important 
després de tants anys que Vinaròs torni a acollir 
una trobada de bandes com aquest, serà un dia 

especial, de retrobament de tots els músics de la 
comarca”, va indicar.  

Alsina també va recordar que fa 27 anys que Vinaròs 
no acull la trobada de bandes, des de 1995, i que 
ho farà de nou enguany el pròxim 24 de setembre. 
També va assenyalar que la mostra acull fins i tot 
la bandera original de la Societat Musical L’Aliança, 
que estava en les caballerizas de l’ermita. “Ha estat 
complicat poder transportar-la, en tractar-se d’una 
gran bandera i molt antiga, però ha estat possible 
gràcies a la Brigada Municipal”, va explicar.  
Per part seva, la presidenta de l’Aliança, Angela Ca-
baller, va donar les gràcies a totes les bandes de la 
comarca que han fet possible l’exposició.

Vinaròs tornarà a acollir la trobada comarcal 
de bandes de música 25 anys després

El centre d’inspiració turística de la Cotxera de Batet acull l’exposició prèvia 
sobre la història de les bandes de música

X. Flores
L’Auditori Municipal de Vinaròs acull l’exposició homenatge 
dedicada al director de cinema vinarossenc German Loren-
te, que va faltar a l’agost del 2019. Una mostra visitable fins 
al dia 22 de setembre, dins dels actes de la commemora-
ció del 781 aniversari de l’atorgament de la Carta de Pobla-
ment. La exposició va ser inaugurada pel regidor de Cultura, 
Fernando Juan i el comissari de la mostra, Alfredo Gómez 
i conté els cartells de les pel·lícules que va realitzar, imatges 
d’escenes i algunes de les novel·les que va escriure abans de 
dedicar-se per complet al cinema. Lorente va col·laborar en 
més d’un centenar de pel·lícules, com va destacar Gómez, 
sent director de 21 d’elles i va treballar amb els millors actors 
del panorama cinematogràfic nacional de l’època. Malgrat 
això, continua sent un gran desconegut per al gran públic. 
Mostra d’això és que en l’homenatge que se li va realitzar en 
els premis Goya, l’acadèmia de cinema va demanar al propi 
Gómez una fotografia de Lorente al no disposar-ne de cap.

Vinaròs homenatja al director de cinema Germán Lorente 
en una mostra a l’auditori
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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

  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, 14 octubre,  17h30’     
Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs  

“PAVELLÓ NÚMERO 6”                     
                               d’Antón Chejov                    

 

Presenta el llibre :  Neus Olives 
 

 

 

   

El doctor Ragin dirigeix un 
decadent hospital psiquiàtric en 
una obscura província russa. Al 
pavelló núm. 6 d’aquesta 
institució hi ha ingressat en 
Grómov . Un dia el doctor Ragin 
comença a parlar amb en 
Grómov, que li causa una gran 
impressió. Les converses entre 
ells es tornaran un costum per a 
en Ragin, que a poc a poc, influït 
per aquest lligam, canviarà  el 
seu punt de vista sobre la 
bogeria. Un text  que  denúncia 
el sistema sanitari rus, les 
condicions de vida dels malalts i 
la corrupció dels seus vigilants, 
a la vegada que és també una 
peculiar i aguda reflexió sobre el 
paper dels intel•lectuals... 
 
  
 

ANTÓN CHEJOV 
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Emili Fonollosa

Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es

Aprovechando el disfrute de las fiestas de nuestra vecina Peñíscola en la celebra-
ción de su patrona, la virgen de La Ermitana, el pasado viernes día 9, pudimos ver 
la actuación del que fuera finalista en la “Voz Sénior” del año 2020, el vinarocense 
Fernando Demon en un céntrico local de la ciudad de Papa Luna.
En esta ocasión nos ofreció un nuevo repertorio, dedicado al que fue un exitoso 
festival bajo el título de “Special Woodstrock 69 Session”, el cual tuvo mucho éxito 
en unos tiempos difíciles en parte del mundo. Entre los lemas del festival estaban 
el de “Paz y Amor”. Interpretó piezas que salieron a la luz entre los años 1960-90. 
Por cierto, a uno que en estos tiempos residía en Barcelona y perteneció a varios 
conjuntos de rock, le recordó piezas que ya había interpretado en su tiempo.
Nos gustó este cambio de repertorio, en que en su primera parte estuvo dedicado 
su concierto, y en lo que sería la parte final del concierto, nos sorprendió agrada-
blemente interpretando lo mejor del que fuera uno de los conjuntos más impor-
tantes de la época, “Pink Floyd”. Nos sorprendió los solos con su guitarra eléctrica  
al estilo de David Gilmour, y entonces comprendemos como cambió su nombre 
artístico musical de “Fernando Demon Cantante” a “Fernando Demon Floyd”.
Todas sus piezas interpretadas fueron del agrado del público asistente y aplaudi-
das a la vez. Por lo tanto, solo queda felicitar a este artista el cual siempre se declara 
vinarocense, y esperar nuevas actuaciones en que nos deleite a los que amamos 
esta clase de música.

Fernando Demon Floyd en las fiestas patronales de Peñíscola
Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado dia 10 nos desplazamos a la localidad de Cervera 
del Maestre para ofrecer un concierto de canto coral con motivo de 
las fiestas de esta localidad. En primer lugar se hizo la ofrenda a la pa-
trona, la Mare de Déu de la Costa, asistiendo las autoridades, damas 
y fieles. 
A continuación el Orfeó ofreció el concierto de canto coral con 10 
canciones de su repertorio, las cuales fueron muy aplaudidas por el 
público asistente.
Una vez finalizado el acto, nos obsequiaron con una buena cena, lo 
cual en nombre de todo el Orfeó agradecemos al sr Alcalde y miem-
bros del ayuntamiento, por todas las atenciones recibidas. Gracias.

El Orfeó Vinarossenc 
en Cervera
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El pasado sábado día 10 del presente mes, a las 20 horas y en el Auditorio Municipal 
“Wenceslao Ayguals de Izco”, daba lugar el inicio oficial del curso de “La Alianza” 2022-
2023.
Hubo un nuevo formato, ya que nunca se había realizado la primera de las dos partes de 
que constó el acto:                                                                                                             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
*Primera audición

Director: José Ramón Renovell

Tomaba la palabra el maestro y director José Ramón Renovell Renovell, indicando que 
desde hacía ya más de dos años, “La Alianza” por motivos de la Covid-19, no había podido 
actuar en este auditorio. Dio el “pistoletazo de salida” al nuevo curso saludando a los 
nuevos alumnos, a los profesores, padres y familiares y público en general. Primeramente 
se hizo entrega de los diplomas a los alumnos que finalizaron el curso anterior los cursos 
de “Lenguaje Musical” que consta de seis años de estudio, los cuales fueron: Emma 
Doménech, Daniel Martínez, Noa Roda y Enric Zaragozá. A continuación se produjo la 
entrega de instrumentos a los nuevos alumnos que harán uso de ellos en este curso, y 
que son los siguientes: 

Alumnes que començaran instrument el curs 2022/2023:
Flauta: Julia Valladares Gausachs

Viola: Sofía Aragonés Wei
Clarinetes: Marta Royo Centelles

 Luis Bas García
Natalia Muñoz Aulet
Hugo Vidal Calabuig

Saxo: Ferran Tarazona Pototchi
Piano: Alfonso Guerrero Perera

Mia Lopez Rubert
Trompetes: Aroa Segura Montagud

 Jimena Dolz Llambrich
Ona Seret Aguilar

Trombons: Raúl Palacios Prados
David Daschevici
 Joan Milian Boix

Tubes/bombardí: Agustín Baila Carmona
 Jordi Sánchez Marcos
Dylan López Fuentes

Contrabaix: Ella Martínez Royo
                                                              Percussió: Efren Alcàcer Caro 

Llorens Roda Albero. 
Pol Seret Aguilar

Y según el programa, comenzó a las 20,30 horas el concierto de la “Jove Orquestra” con 
el programa antes detallado, tomando la palabra la presidenta Àngela Caballer y con 
la presentación de la joven Alba Eroles. Sobre el mismo, cabe resaltar la cuarta y última 
pieza de nueva audición de Leopold Mozart, conocida como la “Sinfonía de los juguetes”. 
Para interpretar la misma, se incorporaron la “sección de vientos” y cuatro niños de la 
sección de percusión, los cuales hicieron sonar entre otros: el cucú, triángulo, carrasca, 
etc. Fue esta la pieza más aplaudida y a la vez, por muchos de algunos la más conocida.

Como es natural, José Ramón nos regaló como “bis” “Pizzicato Jazz”, dándose por 
finalizado el completo acto.
El programa fue todo un éxito, y deseamos a “La Alianza” un buen curso 2022-2023 
proclamando este bello y cultural mundo de la música.

Salvador Quinzá Macip

Inicio de curso de la Societat Musical “La Alianza”

Inicio de curso J.R. Renovell

Reparto de instrumentos

Presidenta A.Caballer

Autoridades

Pieza final

Presentó el concierto Alba Eroles

Reparto de diplomas
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Actuació de Les Camaraes i la Rondalla Castellnovo 

al Vinaròs Arena 

Dissabte 10 de setembre al Vinaròs Arena va tindre lloc l’intercanvi de danses tradicionals dels grups folklòrics Les Camaraes i Castellnovo (Alt Palància)
Fotos Mariano Castejón
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Andrés Albiol Pegàs

Chubascos marítimos mermaron las pesqueras

El teñido de los artes pesqueros

Semana con una mar inestable al llegar un frente lluvioso acompañado de roles de viento con marejadillas. 
La pesca en general resultó floja al fallar algún día. Las extracciones de pescados y mariscos fueron 
variadas. Y las cotizaciones con altibajos según la cantidad y especie.
La pesca de arrastre, los siete bous faenaron a diario, pues el oleaje les afectó poco. Los desembarcos eran 
de calamar, choquito, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro, gallo, rape, peluda, caracol, galera, móllera, 
caballa, jurel, raya, canana, mújol, pulpo blanco y morralla.
El cerco, el lunes entre dos traíñas pillaron 450 cajas de boquerón y 20 de sardina. Martes, miércoles y 
jueves no calaron. La procedencia era; 1 de Vinaros y 1 de Castellón.
Los artes menores sufrieron las inclemencias del tiempo. Dos barquitas trasmalleras llevaron poco 
langostino. Una sepia. Otra mabre. Dos lenguado y rombo. Y una langosta, bogavante, cabracho y corba. 
El palangrillo costero, dos barcos atraparon con anzuelo bacoreta y llampuga. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, tres barcas (1 de Benicarló) subastaron piezas de 1 a 2 kg.
La marrajera, un barco de Carboneras (Almería) arribó con 3.000 kg de pez espada.
Y el atún rojo, dos embarcaciones, en que una era de Blanes (Girona) capturaron artesanalmente con 
anzuelo varios días algunos ejemplares de 50 a 90 kg.

Antaño, hasta mediada la 
década de los años 60, el 
arte de pesca de la traíña (la 
peça) estaba confeccionada 
con material endeble como 
es el algodón, y por lo 
tanto se deterioraba como 
consecuencia de la corrosión 
que produce la salada agua 
del mar, igualmente los restos 
de peces, escamas, la escasa 
ventilación al estar estibada 
a bordo sobre cubierta a 
la banda junto la orla, la 
humedad, el sol, la serena, el 
viento, etc., de manera que 
el armador tenía que ponerle 
remedio, o al menos paliar o 
prolongar a mas tardar estos 
efectos que rompían la red, 
y por lo tanto mermaba su 
pesca, ya que si el arte no 
estaba en buenas condiciones, 
o sea, las mallas podridas 
se rajaban al tener tensión 
caladas bajo las aguas, pues la 
peça tenía unas dimensiones 
de 300 metros de larga por 40 
de alta para poder cercar los 
bancos de sardina, etc.
El proceso de teñir comenzaba 
con los pescadores llevando 
con el carro y al hombro 
el arte a la casa teñidora. 

La flota arrastrera opera con normalidad tras la veda

Se aprobó el proyecto de Ley de Pesca para 
la flota española, que está formada por 8.839 
buques que en 2020 capturaron 790.000 t. 
de pescado, de las que el 58% fue en aguas 
internacionales, el 34% en caladero nacional y 
el 7,6% en aguas comunitarias, para adaptarse 
a la legislación de la CE y cumplir con el Pacto 
Verde Europeo, como es la limitación del 
volumen de capturas, regulación del esfuerzo 
pesquero, total de días de pesca, etc.

Normativa 
para la pesca sostenible

És una de les espècies de rèmores coneguda 
també com peix ventosa. En castellà 
pegatimón i tardanaves. Científicament li 
diuen Remorina albicens. La seua principal 
característica és l’òrgan de fixació a 
manera de ventosa que té sobre el dors 
per a adherir-se a altres animals marins, en 
especial als esquals. És de la família dels 
Equénids i del gènere Naucrates. Posseïx 
un cos allargat, fusiforme. Cap gran esclafat 
per la seua banda superior amb el crani 
deprimit. Boca ampla i té xicotetes dents 
en raspall amb fileres sobre els maxil·lars, 
el vòmer i el paladar. Mandíbula prominent 
i porta un apèndix carnós. Composició de 
les aletes; 1ªD transformada en un disc 
cefàlic oval, tres vegades més llarg que 
ample, amb dos línies interiors de 20/25 
làmines espinoses com una persiana 
plegable, per a fixar-se per erecció i 
depressió en quant s’adherixen es produïx 
un buit i es falquen. 2ªD 32/40. A 31/39. V 
I-6. P 18/21. I C 2+14+2. Escates xicotetes 
cicloïdals recobertes per mucus. Talla 30 
cm. Color gris terrós amb franja fosca que 
recorre el seu costat vorejada de blanc. 
Aletes negres. Sense bufeta natatòria. 
D’aleví es fixa en la cavitat branquial de 
taurons. De major ho fa en especial sobre 
l’abdomen. Es nodrix de paràsits que hi ha 
incrustats en la pell de l’hospedador o de 
les restes i molles de menjar, sobretot del 
peix martell, amb el que porta una perfecta 
simbiosi. En algunes ocasions igualment 
s’ha apegat sobre el casc d’embarcacions 
per a ser transportada d’una zona a una 
altra. Antany, segons la llegenda, se’ls 
atorgava un irresistible poder de retenció 
(haurien d’haver frenat el barco de Calígula 
tornant-ho a Òstia, i van fer córrer la 
mateixa sort a la galera d’Antonio durant la 
batalla d’Actium, decidint d’esta manera la 
sort de la batalla). En costes tropicals, certs 
indígenes encara lliguen a estos peixos i 
els solten des del barco quan veuen una 
tortuga per a què es fixen sobre ella i 
arribar a recuperar als dos. És cosmopolita 
d’aigües temperades. Les seues captures 
són ocasionals. És comestible.

Primero se hacía pasar el arte a mano 
sumergiéndolo en un recipiente con 
alquitrán vegetal hirviendo y mezclado 
con una solución hervida de corteza 
de pino. 
Así, el hilo de algodón de las redes 
se impregnaba de estas sustancias 
durante unas horas. Luego el arte 
empapado, se quedaba depositado 
en un recinto de la casa de teñir 
hasta el día siguiente, en que de 
nuevo los marineros volvían con el 
carro a recogerlo y lo extendían en 
la explanada portuaria para que se 
secaran las mallas de la impregnación 
recibida. Tarea realizada por los 

pescadores con la fuerza 
de sus brazos, y de vez en 
cuanto tenían airear las 
palmas de sus manos del 
ardor que les producía las 
mezclas calientes. De esta 
forma la xarxa les duraba 
más tiempo. No obstante, 
cada campaña renovaban 
una parte del arte con red 
nueva.
En nuestra ciudad hubo 
escalonadamente por 
épocas, hasta tres casas-
empresas de tinte. La de 
Agustineta, que estaba 
al inicio de la calle C. y 
Borrás junto al puerto. Otra, 
de los Chimos, ubicada 
igualmente cerca junto 
al paseo. Y la de Figuetes 
instalada en la plaza 1º 
de Mayo en la parte de 
poniente.
Luego, con la modernidad 
llegaron los materiales 
textiles más resistentes y 
duraderos como el nylón, 
derivados plásticos, etc., 
con que se elaboraron 
dichos artes, y ya no hacía 
falta teñirlos, así que esta 
pequeña industria de casas 
teñidoras desaparecieron.
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OPINIÓ
Setembre, tornem al cole

 Per Begola López Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

El inicio de curso 
político ha venido 
marcado por un 
hecho objetivo que 

no es otro que ver a un gobierno municipal a la 
desesperada intentando vender todo el humo 
posible para tapar su inoperante gestión de los 
últimos ocho años.
Porque el gobierno de Alsina y sus concejales 
han tenido ocho años para redactar un proyecto 
de auditorio, dotarlo del presupuesto necesario, 
buscar las ayudas de otras administraciones 
y ejecutar el proyecto. Pero no lo han hecho, 
durante todo su mandato se olvidaron del 
auditorio y de las necesidades culturales de 
Vinaròs y ahora, cuando ya estamos en el tiempo 
de descuento, nos presentan otra vez el dibujo 
de un auditorio que ya prometió el PSOE en el 
año 2007.

Lo mismo ocurre con las obras de Corral de Batet, 
donde el Ayuntamiento lleva invertidos ya más 
de 2 millones de euros y nadie sirve qué utilidad 
tendrá cuando Alsina y compañía se decidan a 
terminar la obra.
Por no hablar del famoso Centro Social, que 
no es otra cosa que subir dos plantas al actual 
centro de la tercera edad, y donde Alsina y sus 
concejales piensan gastarse 3,4 millones de 
euros sin utilidad alguna. 
¿
Alguien se acuerda de los fondos EDUSI? 
Anunciaron 10 millones de euros en 2016 
que iban a servir para transformar Vinaròs en 
una ciudad inteligente, sostenible y muchos 
adjetivos más. Pero después de casi seis años 
los vinarocenses siguen buscando en las calles 
alguna actuación relevante efectuada con esos 
millones.

En los próximos meses los vinarocenses verán a 
un equipo de gobierno que anunciará muchos 
proyectos de los que nos dirán que están a punto 
de comenzar… cuando pasen las elecciones de 
mayo de 2023. Ya lo hicieron hace cuatro años 
cuando prometieron que nada más votar los 
vinarocenses se iniciarían las obras de la pasarela 
en el río Servol. 
Por suerte la memoria de nuestros vecinos no es 
tan corta como creen los socialistas. Las mentiras 
de Alsina llenan la hemeroteca y la realidad 
es que Vinaròs tiene las mismas carencias en 
infraestructuras y servicios que en el año 2015. 
Los ochos años de Alsina y pactos de izquierda 
se resumen en mucho humo y casi ninguna 
realidad, muchas promesas y, ahora que nos 
acercamos a las elecciones, una sobredosis de 
publicidad y propaganda. Se les acaba el tiempo 
y están a la desesperada.

            La semana pasada en el 
En el decurs de l’últim 
plenari, un dels punts que 
es portava per la seua 

aprovació va ser la modificació del Pla Normatiu del 
2022.  Aquest pla , aprovat el 27 de gener d’aquest any, 
conté 26 iniciatives que han estat elaborades  a partir 
de les propostes de les diverses regidories. Des del PVI 
pensem que és  un pla masssa ambiciós i que creïem 
que seria imposible d’acomplir, perquè si donem 
un colp d’ull enrere i repassem quines iniciatives 
s’aproven cada any malauradament no s’arribat ni a la 
meitat.
    
La primera modificació  va ser la  del reglament de 
l’ús de la plaça de bous , que  estava inclosa en el PAN 
2022, però en el tràmit de la redacció de l’esborrany 
de  l’expedient per la seua aprovació, es va trobar 
per secretària  una incoherència entre la naturalesa 
jurídica del bé , perquè  constava en l’inventari de béns 
com patrimonial i en el pla general com demanial. 
Aleshores el reglament d’ús conté un preu privat a 
satisfer per la utilització de la plaça, justificat en el 
seu dia , en la naturalesa patrimonial del bé, peró per 
regular la situació, cal aprovar una ordenança fiscal 
que regule la taxa per l’ús privatiu o aprofitament 
especial de la plaça de bous de Vinaròs. 
    
 L’altra modificació era incloure una fitxa per  inciar el 
procediment per fer una ordenança específica per la 
concessió de subvencions  mitjançant per escoles de 
música de Vinaròs.  Des el PVI van donar suport a les 
modificacions però es va fer palesa la falta de previsió 
de vostés.
      
En l’aprovació incial del pressupost municipal, es van 
presentar unes al.legacions , per part d’una escola 
de música de Vinaròs, on reclamaven  el carácter 
nomitatiu de les subvencions a  les escoles municipals 
de música , jas que les mateixes mancaven del carácter 
singular que acreditava l’adjudicació directa a través 
de conveni nominatiu, sent el procediment més adient 
per la seua concessió el de concurrencia competitiva. 
Aquestes al.legacions van ser desestimades per tots 
, excepte per dos partits de l’oposició.  Però vostés, 
eren coneixedors, que quan haurein de tramitar-
se les subvencions a les escoles de música, caldria 
atendre les al.legacions formulades, alesshores era 
necessari modificar els procediments de concessió de 
subvencions. 
       
Han passat tres mesos , sabien que aquest dia arribaría, 
però vostés com sempre a verlas venir, quan hi arribe  
ja buscarem solucions. Han estat molt poc diligents, 
com sempre són poc previsors, perquè els plaços són 
els que són , falta molt poc temps per acabar l’any i 
malgrat que els hem recoltzat la modificació , dubtem 
si podrán arribar a fer la normativa d’aquesta nova 
ordenança abans de finalitzar l’any. 

Un gobierno municipal 
a la desesperada

Dubtem que arribem a temps

Pareix mentida, però fa quatre 
dies deixàvem  els  llibres, 
l’estoig i la  motxilla  en 
un racó de la nostra habitació. 
Havíem  acabat les  classes. 

Venien festes del poble, vacances, platja, 
retrobaments amb amics d’estiu, i algun que altre 
acomiadament de mestres que ja havien finalitzat 
la seua vida laboral i que  després  de molts de 
setembres,  no tornaran a sentir el cuquet a la 
panxa del primer dia de  classe. Ara és hora de 
preparar la  motxilla, recollir  llibres i estrenar 
estoig  i llibretes  noves que ens acompanyaran 
durant tot el curs. 

Aquest  curs 2022-2023 que acabem d’encetar 
ve carregat d’il·lusió i de noves  perspectives. 
Tenim en marxa ja un nou cole i també tindrem 
nous alumnes, molt menudets amb dos anyets, 
que formaran part de la gran  família  educativa 
vinarossenca.

Després de dos inicis de curs    molt complicats, 
tornem a un setembre “amb normalitat”, 
gaudim-lo  com toca. Aquest  nou curs ens 
portarà nous companys, nous mestres i 
nous reptes. Però  em  permetreu  que des 
d’aquestes línies agraïsque el treball i la dedicació 
dels mestres que  aquest  curs passat ja s’han 
jubilat i que moltes vegades han portat la seua 
tasca educativa més enllà del que pertocava. 
GRÀCIES PER TOT.

Per a finalitzar, desitjar-vos a totes les xiquetes i 
xiquets un molt bon inici de curs, estudieu molt 
i aprofiteu bé tots els nous ensenyaments… 
Però sobretot, sigueu feliços.

Regidora d’Educació, Infància i Esports
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En Su Sesión Ordinaria del Pleno de nuestra Corporación, del pasado 26 de mayo de 
2022 en Vinaròs, se llevó a cabo una Declaración Institucional Municipal a favor de Los 
Bahá’ís acosados, fanática e injustamente, en La República Islámica de Irán. Y relacionado 
sobre esto anterior La Asamblea Espiritual Nacional de Los Bahá’ís de España, ha venido 
comunicándoles, a sus seguidores, en diversos escritos, y el último más reciente con fecha 7 
de septiembre de 2022, algo de parecida índole a los mismos que ahora y aquí sigue -y que 
por falta de espacio se expondrá muy resumido- para que, la información en ellos contenida, 
a ser posible sea difundida entre toda nuestra Solidaria Sociedad Española al completo:
-’¡Muy queridos amigos y hermanos Bahá’ís! Se os ruega la colaboración de cada uno de 
vosotros en un asunto -tristemente ya conocido- de vital trascendencia para todos. En las 
últimas semanas ha resurgido otra oleada más de persecuciones intensas en Irán contra los 
oprimidos Seguidores de Bahá’u’lláh en ese desgraciado país. Este feroz acoso, a vuelto a 
materializarse en todo tipo de discriminaciones y agresiones a los derechos más básicos de 
los siempre pacíficos ciudadanos Bahá’ís, en esa porción geográfica planetaria, incluyendo 
el encarcelamiento y tortura de personas inocentes y su sometimiento a enormes presiones, 
ataques a su dignidad y domicilios, confiscaciones de sus propiedades y pertenencias, 
destrucción de hogares, exclusión de los estudios universitarios para sus jóvenes e incluso, 
obstrucciones para que puedan ganarse su sustento diario. ¡Se exhorta pues a que, 
solidariamente, se haga pública esta innegable e inhumana injusticia! Pues sobre esta 
continuada y tiránica opresión hacia Los Bahá’ís, ya Representantes Gubernamentales de 
todo El Mundo Libre y Democrático, así como Organismos Globales y Destacados Líderes 
de Opinión Internacionales, están llevando a cabo Sus Declaraciones Públicas reivindicando 
La Libertad y Buen Nombre de Los Bahá’ís, ante estas difamatorias y crueles persecuciones 
cometidas contra Ellos. Simultáneamente, aquellos medios comunicativos más influyentes 
del mundo entre otros muchos más (The New York Times, The Washington Post, Agence 
France-Presse, The Associated Press, Reuters, BBC, Times, Telegraph, Deutsche Welle, The 
Jerusalem Post, The New Arab, The Indian Express, Le Figaro, Le Monde, Europa Press, El 
Diario El País, etcétera) se están haciendo eco de estos flagrantes y violentos atropellos de 
Los Derechos Humanos -hacia Los Bahá’ís- en La República Islámica de Irán.’
-’La Casa Universal de Justicia -Máxima Institución Administrativa y Espiritual para todos 
Los Bahá’ís del mundo- por Su Parte, ha enviado otra misiva más a Los Bahá’ís de Irán y en la 
que, además de Alentar Espiritualmente a Esa Abnegada y Constante, Devota y Firme, Leal 
y Sacrificada, Comunidad de Seguidores de Las Sagradas Enseñanzas de Bahá’u’lláh, les ha 
Resaltado y Valorado Aquella Pacífica Resistencia Constructiva que, Ellos, ejemplarmente 
han venido mostrándonos desde siempre, así como Aquellas Virtudes Morales con las 
que han soportado todos los ataques de sus fanáticos agresores. Hasta el punto de 
haber logrado, mediante Esa -Muy Heroica y Digna de Imitar- Actitud Suya Propia que, el 
antagónico discurso de odio anterior que imperaba en La Sociedad Iraní contra Bahá’u’lláh 
y Sus Altruistas y Pacíficos Seguidores, haya venido experimentando luego una asombrosa 
transmutación y el sentimiento y la opinión de La Sociedad Iraní sea -generalmente y por 
el contrario- ahora de Afecto, Colaboración, Defensa Pública y Admiración Respetuosa 
hacia Sus Reencontrados Pacíficos Conciudadanos Bahá’ís -injustamente perseguidos por 
el común Gobierno Iraní- lo cual... ¡Era algo que parecía imposible de conseguirse solo dos 
o tres odiosos decenios atrás!’
¡Ahora y además de Hacer Sinceras Oraciones por Los Pacíficos Bahá’ís -a nuestro común 
Padre Eterno para que prosiga evitando su exterminio- también y teniendo en cuenta que 
El Sagrado Islam es igualmente Una Religión tanto de Amor y Paz como lo es El Sagrado 

Autor: Julio Lozano (Jubilado, en Los Servicios Informativos de R.T.V.E.)    

EL INJUSTIFICADO MARTIRIO DE LOS BAHÁ’ÍS, DEBIDO AL FANATISMO GUBERNAMENTAL, EN IRÁN

Cristianismo, en aquella medida de nuestras posibilidades, 
deberemos cada uno de nosotros solidariamente hacer llegar al 
fanático y “mal llamándose Musulmán” Gobierno de La República 
“nunca Islámica” de Irán, nuestro rechazo a sus persecuciones 
hacia Los Bahá’ís!
(Extraído, de las reflexiones de Sprightly Orange-Tree y éstas, del 
Sagrado Ideario Bahá’í.)       
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

Romina Querol, 3ª General Romina Querol, 2ª Veteranas A Natacha Willox, 2ª Veteranas B

Juanjo Figuerola, , 2º Veteranos C Antonia Merino, 3ª Veteranas C Justo Redó, 3º Veteranos D

Els components del 10K Vinaròs, abans de la cursa El Repte 10K Vinaròs al podium

Gran éxito del Repte 10K Vinaròs 
en el VII 10K Nocturn Llagostí de Vinaròs



17 de setembre de 2022

25

ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròs

No ha sigut ni molt menys l’estrena que els socis 
i seguidors del Vinaròs Club de Futbol esperaven 
que fos el primer partit de la temporada a la ciutat 
esportiva de Vinaròs. Després d’encaixar una 
dolorosa derrota en la primera jornada la setmana 
anterior, on encara anar guanyant per dos gols a 
favor, l’Alqueries va aconseguir realitzar 3 gols en 
els últims minuts que van certificar la remuntada. 
Si bé l’entrenador del Vinaròs Club de Futbol Eloy 
Lorente havia plantejat un partit molt atrevit 
dissenyant una alineació amb jugadors de caràcter 
clarament ofensius com Gonzalo Abril, Alex Lozano, 
Alexandre, Cabedo i el debutant Kevin Javier. 
Malauradament, aquest últim, va ser expulsat amb 
una roja directa al minut 10 després de dur a terme 
un gest bastant desagradable cap a un rival, una 
acció que serà sancionada amb proporcionalitat 
per la FFCV.
De totes maneres aquesta expulsió clarament 
va marcar una davallada en les aspiracions dels 
vinarossencs per obtenir una victòria còmoda i fàcil. 
Per altra banda, el C.D. Cabanes es va encoratjar i 
cap al minut 30 (amb Pablo Hidalgo sent atès fora 

del terreny de joc i fent que el Vinaròs jugués amb 
2 menys) va aconseguir marcar amb una rematada 
de cap que va anar per l’angle de la porteria, en la 
que Carlos Aguayo no va poder fer res per aturar-la. 
La primera meitat va acabar sense cap oportunitat 
del Vinaròs i amb el C.D. Cabanes amb ocasions 
clares com per haver marcat 3 gols més.
Per altra banda, la segona meitat va ser totalment 
diferent, ja que el Vinaròs Club de Futbol, tot i seguir 
amb el hàndicap de jugar amb un home menys, va 
assolir fer un pas endavant ofensivament parlant. 
Un dels aspectes a ressaltar és la condició física 
dels jugadors locals, que es van buidar fins a l’últim 
moment dins del terreny de joc i a diferència del C.D. 
Cabanes que en alguns trams es veien clarament 
esgotats. Una bona feina la del preparador físic 
Jahvé Fernández, que si aconsegueix mantenir 
aquest nivell, ben segur decidirà positivament 
molts punts aquesta temporada.
Cap al minut 60 l’entrada de Francesc Re, Christian 
Gil i Marcos Hidalgo, va revolucionar el partit a favor 
del Vianròs C.F., ja que es van començar a generar 
ocasions per al Vinaròs. Gonzalo Abril i Alex Lozano 

van córrer com autèntics maratonians, i també van 
ser substituïts per Jorge Vela i per Christian Kohen. 
Va ser al minut 81 amb un 0-1 al marcador, quan 
el Vinaròs CF, va tindre l’oportunitat de marcar el 
gol de l’empat, després d’un córner llançat des 
de la dreta per Marcos Hidalgo, al segon pal la va 
rebre Pablo Hidalgo que la va tornar a deixar morta 
perquè el central colombià Eric Sayc rematés amb 
el cap, que per a desgràcia dels vinarossencs va 
ser salvada in extremis a la mateixa línia de gol per 
un central visitant.A partir d’aquest moment es 
van desencadenar dues accions visitants que van 
acabar amb dos gols que van acabar de sentenciar 
el partit, destacant un vistós error del porter Carlos 
Aguayo propiciat pel desequilibri tàctic del partit i 
el fet de comptar amb un home menys.
En definitiva un 0-3 que deixa al Vinaròs Club 
de Futbol amb 0 punts a la classificació i amb la 
necessitat imperiosa d’aconseguir els 3 punts en 
la seva pròxima visita aquest diumenge a la tarda 
a la localitat valenciana de Puçol, un altre equip 
que tampoc ha aconseguit cap punt en les dues 
primeres jornades.

El Vinaròs perd jugant 80 minuts en un menys
VINARÒS CF 0 - 3 CD CABANES

Joan Beltrán Quintero/ Fotos Rafa Danta



17 de setembre de 2022

26

ESPORTS

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

El joven vinarocense, que en la actualidad cursa sus estudios en el centro de tecnificación 
alto rendimiento de Cheste, jugará el próximo fin de semana el campeonato de España 
por selecciones autonómicas que se disputará en Jaén.
Juanvi Gellida

Javier Bolumar Orti convocado 
para la Selección Valenciana de Pádel
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Més info en la web del CME: esports.vinaros.es

Per a  

xiquetes  

i xiquets 

de P3

NOVA 
ACTIVITAT DE 
PSICOMOTRICITAT 
AL CME!

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

 
 

 

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

  

 
             
 
 
 
 
    
    ANUNCI LICITACIÓ 
 
 
 
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 8 de setembre de 2022, va aprovar l'expedient i 
plecs per a la contractació dels SERVEIS D’IMPARTICIÓ DE CURSOS D’ACTIVITATS MANUALS, 
MENT SANA I ALTRES, a impartir pel CONSELL MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES 
ADULTES DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (Exp.Grals 10/22 Gest. 1713/22). 
 
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el 29 de setembre de 2022. 
 
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  14 de setembre de 2022 
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    ANUNCI LICITACIÓ 
 
 
 
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 13 de setembre de 2022, va aprovar l'expedient 
i plecs per a la contractació de la PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PERIÒDIC DE LES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, CENTRES DE 
TRANSFORMACIÓ I LÍNIES D’ALTA TENSIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL. (Exp.Grals 37/22 Gest. 
6270/22). 
 
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el 29 de setembre de 2022. 
 
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  14 de setembre de 2022 
 

  

  

 
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 

Anunci licitació

ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ



17 de setembre de 2022

28

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 

 
 

 

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

  

 
             
 
 
 
 
   ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2282 de fecha 09 de Septiembre de 
2022, se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación de las obras de MEJORA, 
MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL “CARRETERA DE ULLDECONA” DE VINARÒS, SUBVENCIONADAS POR EL IVACE, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE. (EXP.OBRAS 04/22 GEST. 7758/22). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 22 de septiembre de 
2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  09 de septiembre de 2022   
     
 
 
 
 

  

  

 
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 publicitat o envia un 
whatsapp al 722 38 50 17

i també pots trucar al 964 45 00 85.

Agradecimiento

Los familiares de Mercy Nangwa, fallecida el pasado 
5 de septiembre en Vinaròs, queremos agradecer de 

todo corazón las condolencias recibidas, las muestras 
de afecto y el tan importante apoyo recibido por 

parte de tanta gente en estos momentos tan difíciles 
para nosotros. 

Ramona Ros i Camps

Que ha mort cristianament a Vinaròs,
el dia 11 de setembre de 2022

als 94 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.

A.C.S.

(Vídua de Sebastià Cabecerán Miranda)

Els seus fills, Jordi i Paquita, Ma. Carme i (†)Tomàs, néts, besnéts, 
i família tota, us demanem la vostra pregària per la seva ànima.
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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

17 setembre SANZ C/Pont 87
18 setembre VALLS Avda.Fco. J.Balada 24
19 setembre MATEU  C/Sant Francesc 103

20 setembre TORREGROSA Av. Llibertat 9
21 setembre PITARCH C/Pilar 120

22 setembre VINARÒS FARMÀCIA Av. País Vaencià 15
23 setembre FERRER   Pl. Sant Antoni 34 

* 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


