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Guillem Alsina repetirà com a candidat 
socialista a les eleccions municipals 

LOCUVISIÓN
‘Vinaròs is living a celebration’

Adequació del barranc del Triador a la 
N-340a un any després del temporal

Reforç de la vigilància rural  
Vinaròs i Sant Jordi es coordinen davant la campanya de recol·lecció 

El dron de la Policia Local es destinarà per previndre robatoris al camp 
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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

Aquesta setmana l’alcalde Guillem Alsina juntament amb representants de la Policia Local de la ciutat, ha 
mantingut una reunió de coordinació amb l’alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, i el guarda rural del muni-
cipi per a reforçar la coordinació en matèria de vigilància al camp.
Alsina assenyalava que durant “els pròxims mesos es durà a terme la campanya de recol·lecció de diferents 
cultius, per tant és important garantir la seua protecció per evitar robatoris, amb les consegüents pèrdues 
econòmiques que això suposa per als llauradors”. En aquest sentit, comentava que és important coordinar-
se amb el municipi veí de Sant Jordi per tenir una comunicació més fluida amb els agricultors i millorar la 
seguretat, així com garantir una major eficiència a l’hora de vigilar els dos termes municipals adjacents.
D’altra banda, Alsina comentava que enguany es compta amb el reforç d’un dron per part de la Policia Local 
de Vinaròs que permetrà cobrir una major extensió de terrenys a l’hora de realitzar tasques de vigilància 
amb més agilitat, a més de facilitar als agents la localització de possibles vehicles o persones no identifi-
cades.
Per la seua banda, l’alcalde Sánchez remarcava la bona sintonia dels dos ajuntaments pel benefici dels 
veïns de les dues poblacions. Segons assenyalava “molts llauradors, tant de Vinaròs com de Sant Jordi, 
tenen les finques distribuïdes entre els dos termes municipals, per tant és fonamental la col·laboració dels 
cossos de seguretat per oferir una resposta ràpida davant de qualsevol incidència”.
Per acabar, tant Alsina com Sánchez, indicaven que també és fonamental la col·laboració de la ciutadania 
perquè informe als cossos de seguretat de qualsevol vehicle o comportament sospitós al camp.

Els ajuntaments de Vinaròs i Sant Jordi 
es coordinen per intensificar la vigilància 

en l’entorn rural
Enguany es compta 

amb el reforç d’un dron 
per part de la Policia 
Local de Vinaròs amb 

l’objectiu d’evitar 
robatoris en el camp 

en especial durant 
les campanyes de 

recol·lecció

La Regidoria d’Obres i Serveis, a través de l’empresa encarregada del servei de jardineria i neteja de platges, 
Cítrics Roquetes, ha incorporat un motocarro i una furgoneta 100% elèctrics per a millorar la qualitat dels 
serveis públics a Vinaròs.
Pel que fa al motocarro, suposa una novetat en el format de vehicles fins ara utilitzat. Amb una autonomia 
de 70 km i capacitat de càrrega de 300 kg, és apropiat per a serveis lleugers a exercir per un sol operari, 
facilitant l’accés a qualsevol punt de la ciutat sense causar molèsties, a més de disposar d’una emissió zero 
de soroll i fums.
D’altra banda, la incorporació d’una nova furgoneta elèctrica, al costat de les dues ja adscrites als serveis 
prestats per Cítrics Roquetes, permet que més del 40% del quilometratge anual realitzat en la prestació de 
serveis per a l’Ajuntament corresponga a vehicles 100% elèctrics, fet que evita l’emissió a l’atmosfera del 
voltant de 7.500kg de CO2 a l’any.
Cal destaca que tots els vehicles elèctrics utilitzats, tant les tres furgonetes com el motocarro, es reca-
rreguen a partir de la instal·lació fotovoltaica de 20 kW amb la que compta el centre de treball de Cítrics 
Roquetes, la qual cosa assegura una emissió zero en el funcionament d’aquests vehicles.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, destaca l’esforç de l’empresa que realitza els serveis de jar-
dineria i manteniment de platges per millorar el servei al municipi. Segons afegia “aquest tipus de vehicles 
permeten millora el servei, al mateix temps que reduïm les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, 
i es redueix també el consum de combustible”.

L’Ajuntament incorpora nous vehicles elèctrics
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Carreteres ha iniciat, un any després, la re-
paració dels desperfectes ocasionats per les 
pluges de setembre del 2021 al barranc del 
Triador, a la costa nord, a l’altura de la N-340a, 
en un punt que ha demostrat ser problemàtic 
i perillós quan hi ha fortes precipitacions, 
ja que cal tallar la circulació, com va passar 
aquest dia. Un temporal el del passat mes de 
setembre que va causar danys en el municipi, 
xifrats en 3 milions d’euros, que van afectar 
especialment la part nord de la localitat.
L’alcalde, Guillem Alsina, va explicar dimarts 
que aquestes obres, que compten amb una in-
versió de 50.000 euros, “serviran per a reparar 
els danys que va ocasionar la riuada en aques-
ta zona del barranc, i a més de millorar el vial 
i oferir una major seguretat viària als conduc-
tors, també es reforçarà la infraestructura i 
garantirà la seva estabilitat de cara a futures 
precipitacions intenses o riuades”. 
Una pala està netejant aquests dies el llit 

d’aquest barranc en aquest punt, i també es 
repararà el voral, que en diversos metres es 
va desprendre i altres va quedar seriosament 
danyat.
Des de les pluges de setembre, aquest punt 
ha hagut de quedar senyalitzat amb cons i 
llums, a causa d’aquests danys en el voral, su-
posant un perill per a la circulació.
Obres de drenatge
Encara que ara s’està realitzant l’obra de ne-
teja i adequació d’aquesta part del barranc, 
per a millorar el pas de l’aigua, i s’actua en el 
ferm del voral d’aquest tram, queda pendent 
d’execució en aquest punt un projecte de mi-
llora del drenatge i evacuació de l’aigua per a 
evitar que el vial sigui tallat quan hi ha fortes 
precipitacions. Aquesta obra, que requereix 
de la redacció d’un projecte específic, està 
prevista dins de les actuacions que han acor-
dat Ajuntament i el Ministeri de Foment quan 
el vial passi a ser de titularitat municipal.

Reversió municipal de la N-340a
En aquest sentit, cal recordar que el mes de 
maig passat, totes dues administracions van 
anunciar que havien arribat a un acord per a 
aquesta reversió de la N-340a al seu pas pel 
terme municipal de la capital del Baix Maes-
trat, de 13 km, per on circulen uns 15.000 ve-
hicles diàriament. La inversió prevista és de 7 
milions d’euros per part del Ministeri de Fo-
ment, a través dels Fons Europeus, per a re-
parar l’antiga N-340, adequar els accessos a la 
N-232 i N-238, a més de construir sis rotondes 
per a millorar la seguretat viària. Un projecte 
que s’executarà, segons van assenyalar llavors 
“en els pròxims anys”. 
Millora del ferm en el tram de Verdera
Una altra de les actuacions que és imminent 
i que l’Ajuntament de Vinaròs ha reclamat a 
Carreteres la millora del ferm a l’altura de la 
zona de Verdera, que presenta irregularitats 
importants des de fa molt de temps.

Carreteres adequa un any després el barranc del Triador 
a la N-340a malmès per les pluges de setembre de 2021

X.Flores
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Vinaròs s’ha afegit per quart any consecutiu a la Setmana de la Mobi-
litat amb diverses accions impulsades des del Govern Municipal per a 
fomentar entre la ciutadania l’ús del transport sostenible, una forma 
de desplaçament ( a peu, amb bicicleta o transport públic) que suposa 
una important reducció de les emissions de gasos a l’atmosfera, a més 
de fer una ciutat molt més amable a l’hora de circular.
La primera mesura que va prendre l’Ajuntament va ser la gratuïtat del 
bus local Costa Nord - Hospital - Costa Sud. D’altra banda, dissabte 
es va fer una ruta a peu per la Costa Sud, amb sortida des de la pèr-
gola del passeig Blasco Ibáñez. També es van fer activitats a la carpa 
de l’Atlàntic que van incloure tallers de mobilitat posar per part de la 
Policia Local i fins i tot paradetes amb vehicles sostenibles, activitats 
infantils i exposició de vehicles. 
La tarda del 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes, es va fer el 

tall del carrer de la Mare de Déu dels Socors per donar preferència als 
vianants i també fomentar l’ús de la bicicleta, a més d’organitzar ac-
tivitats infantils. La Setmana de la Mobilitat també inclou el Dia de la 
Bici, una ruta a peu per la ciutat i xarrades.
La regidora de Transició Ecològica, Carmen Morellà, ha assenyalat 
que “creiem important enaltir aquestes dates per ajudar a fer de Vi-
naròs un municipi més sostenible, amb un entorn urbà més amable 
i amb aquestes iniciatives es va en aquesta direcció”. D’altra banda, 
comentava que “el transport públic és una bona alternativa per via-
tjar perquè és segur i econòmic, a més de ser més respectuós amb el 
Medi Ambient i no generar problemes d’aparcament”. Segons afegia, 
les accions que que ha posat en marxa l’Ajuntament són petits gestos 
per mostrar el compromís del Govern Municipal amb la mobilitat sos-

tenible.

Vinaròs s’adhereix a la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Correos ha participado en la Jornada de Movilidad Urbana, organizada por el Ayuntamiento 
de Vinaròs, celebrada en la carpa de l’Atlàntic.  La empresa postal aprovechó la ocasión para 
mostrar el carro de reparto asistido que se está utilizando desde hace dos meses en la unidad 
de reparto de la localidad para proporcionar un nuevo elemento que facilite la distribución 
de última milla con cero emisiones. Este elemento ha utilizado las innovaciones tecnológicas 
surgidas en los últimos años en el ámbito de la movilidad personal y sostenible, ayudando en 
el trabajo diario de los carteros al reducir el esfuerzo necesario para desplazar el carrito.
Estos dispositivos han sido fabricados por la empresa Mooevo, una startup española que ha de-
sarrollado una solución de movilidad  para impulsar el desplazamiento del carrito con mínimo 
esfuerzo, con el uso como base de su recurso un patinete eléctrico. La relación con esta empre-
sa nació en CorreosLabs, el espacio de apoyo a la innovación y al emprendimiento de Correos.
Este proyecto piloto evaluará su funcionamiento durante un año aproximadamente. En las 
pruebas realizadas el personal de Correos está valorando su facilidad de uso, su ayuda para 
mitigar el cansancio en el reparto y la evaluación de los carros de reparto asistidos como una 
herramienta de trabajo segura. Vinaròs es, en estos momentos, la única en la Comunidad Va-
lenciana con un proyecto piloto de estas características. Correos ha impartido la formación 
necesaria a la plantilla de reparto de esta unidad para desarrollar el proyecto piloto.

Correos participa en la Jornada de Movilidad Urbana
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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

L’Ajuntament ha asfaltat un tram del camí de les 
Carretes, a través d’una subvenció de la Gene-
ralitat Valenciana dintre del programa AGMIA. 
Aquesta iniciativa puntuava les sol·licituds se-
gons diversos criteris, com població o nombre 
d’explotacions ramaderes afectades, a més de 
destacar que el camí es troba dintre de la xar-
xa de vials del Pla Local Contra Incendis apro-
vat al 2020, com a via d’accés per als serveis 
d’emergència.
El preu d’adjudicació de l’obra ha sigut de 115.650€ 
a l’empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 
SA, amb l’objectiu de millorar al paviment del 

camí per oferir una major seguretat viària. 
Les feines han consistit en la millora de l’asfalt en 
el tram més malmès pel pas del temps i les plu-
ges, en concret des del pas superior de l’autopista 
fins a l’encreuament amb el camí de Peníscola, i 
un tram a l’inici del mateix vial que presentava 
un ferm deteriorat. S’ha reparat el traçat de la ca-
rretera amb l’anivellament i compactació del vial, 
amb la posterior aplicació d’una capa d’asfalt 
aglomerat. Els metres quadrats on s’ha realitzat 
la millora ascendeix a més de 17.500 m2.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, 
assenyala que “a Vinaròs contem amb una exten-

sió de 94 km2, amb una àmplia xarxa de camins, 
que s’han de mantenir de forma regular, per tal 
d’oferir unes bones infraestructures al sector 
agrícola i ramader”. En aquest sentit, destacava 
que “aconseguir subvencions com aquesta, ens 
permet invertir més en els camins del municipi 
per a garantir el bon estat”. 
Morellà recordava que durant aquest últim any 
s’han invertit en reparació i manteniment de 
camins prop de 500.000€, i que aquest 2022, 
s’ha sol·licitat una subvenció  de fons europeus 
REACT-EU de 600.000€ per realitzar millores en 
camins de Vinaròs.

L’Ajuntament 
asfalta el camí de 
les Carretes amb 

una subvenció 
de la Generalitat 

Valenciana
Es tracta d’una actuació 

emmarcada dintre del programa 
d’Ajudes per a Obres d’Adequació 

de Camins Rurals (AGMIA) 
finançada al 100% pel Govern 

Autonòmic

La Regidoria de Política Social realitzarà des del 13 de setembre fins al 
22 de novembre la segona edició dels tallers reGENER@R: 10 claus per 
a aconseguir relacions de parelles igualitàries.
Aquest programa s’engloba dins del projecte “Treballs en benefici de 
la comunitat i altres mesures alternatives” dut a terme en col·laboració 
amb el Servei de Gestió de Penes i Mesures Alternatives de Castelló, 
dependent del Ministeri de l’Interior. El tallers formatius tenen, entre 
altres, una funció preventiva, reeducativa i reducció del nivell de re-
incidència de la persona condemnada per delictes per violència de 
gènere, que permeta prendre consciència i modificar certes conductes 
delictives.
Concretament, els tallers reGENER@R van destinats a homes penats de 
menys de 90 jornades (de 60 a 90 jornades) per delictes de violència 
de gènere que accepten participar en la formació com a compliment 
de la seua pena i que han sigut derivats pel Servei de Gestió de Penes 

i Mesures Alternatives de la Secretaria General d’Institucions Peniten-
ciàries.

En aquests tallers s’utilitza una estratègia global i coordinada per a 
erradicar i prevenir la violència cap a les dones, aplicant un enfoca-
ment de violència multidimensional que integra tots els tipus de vio-
lència: física, psicològica, social, econòmica, sexual i tot mecanisme 
sexista que explicite la desigualtat cap a les dones i xiquetes, promo-
cionant la responsabilitat personal en l’exercici de la violència de gè-
nere i en el reconeixement d’aquesta, així com en el mal i conseqüèn-
cies que ocasiona.
És la segona edició que es realitza. La primera va tenir lloc l’any 2021, 
amb tan bon resultat que l’Ajuntament de Vinaròs va ser felicitat pel 
Servei de Gestió de Penes i Mesures Alternatives de Castelló, per pren-
dre exemple i consciència de la problemàtica de violència de gènere.

II edició dels tallers “10 Claus per aconseguir 
relacions de parelles igualitàries

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su portavoz adjunto Lluís Gandía, ha ca-
lificado de “chapuza” que las obras de urbanización de la calle Camaraes “hayan 
concluido sin acabar toda la calle y que pasen los meses sin que nadie explique la 
desatención de esta situación”.
Gandía señaló que el alcalde, Guillem Alsina, “anunció el final de las obras en esta 
calle hace ya varias semanas y desde el Partido Popular le recordamos que queda 
una parte sin acabar y que nadie ha explicado la razón”.
El portavoz adjunto de los populares finalizaba afirmando que “han sido varios los 
vecinos que han acudido a nosotros ante la desatención de Alsina y su gobierno, 
que no sólo no ha dado arreglo a la situación, sino que ni siquiera es capaz de darles 
una explicación que justifique el que se hayan dejado un trozo de calle sin hacer”.

El PP pide explicaciones al equipo de gobierno 
por la urbanización inacabada de la calle Camaraes
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El concejal del PP de Vinaròs, Manolo Celma, ha 
denunciado como usuario de la playa del Fortí 
con movilidad reducida las deficiencias existentes 
para ser una playa plenamente accesible. Según 
Celma, hay aspectos que han empeorado este 
verano respecto a los anteriores para los usuarios 
que tienen que acceder en silla de ruedas, y 
añadió que ha denunciado en reiteradas ocasiones 
estas carencias y defectos en el punto de baño 
accesible, y aunque algunas, aseguró que las 
han solucionado desde la concejalía de Obras 
y servicios, aún hay muchas que se mantienen 
y que no deberían repetirse el próximo verano. 
Una de ellas es la falta de anchura en la zona de 
descanso o de cambio que da acceso a la pasarela 

de madera que va hacia el mar. Una anchura que 
en años anteriores era mayor, y que se ha reducido 
este año más de un metro, dejando un paso 
“demasiado estrecho” para el acceso a la pasarela 
que da a la playa para estos usuarios.  Además, la 
pasarela que se adentra a la playa, según Celma, 
“debería llegar más adelante, más cerca del mar”, 
ya que tal como está ahora “no podemos acceder 
sin ayuda de otras personas y cuando salimos del 
mar después de bañarnos, las ruedas se estancan 
y también requerimos de ayuda”. La parte final de 
esta pasarela, la más próxima al mar, tiene además 
una parte metálica a la que se le han desprendido 
los tornillos y está elevada, suponiendo un peligro 
para todos los usuarios. Otra de las deficiencias 

que denuncia es la falta de una rampa de acceso 
al vestidor, una carencia que provoca que entrar 
en el vestidor sin ayuda sea muy complicado. Un 
vestidor que critica que a veces se haga servir 
como almacén.  El mantenimiento de las casetas 
tampoco es adecuado según Celma. “Cuando 
llueve entra agua, y su estado general no es bueno 
al tener ya 15 años”, explica. Tampoco pueden las 
personas que acuden en silla de ruedas acceder al 
chiringuito más cercano, el de Fora Forat, a tomarse 
algo, debido a un gran escalón existente entre las 
dos rampas. Celma también considera que debería 
hacerse un mantenimiento de todas las sillas 
anfibias tanto del Fortí como del Clot y lamentó 

que dos de la playa del Clot no pueden plegarse. 

X.Flores

Acceder al chiringuito es imposible sin ayuda para una persona en silla de 
ruedas por el desnivel entre ambas pasarelas

El acceso a la playa, según Celma 
debería acercarse más al mar o 
se requiere de ayuda. La plancha 
metálica está elevada en una parte, 
lo cual es un peligro para cualquier 
usuario Falta anchura en la zona de cambiarse para acceder con comodidad a la 

playa, según Celma

Manolo Celma denuncia deficiencias en la accesibilidad 
de la playa que “no pueden repetirse el próximo verano”

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Vinaròs, Carla Miralles, ha denunciado que “el Centro de Salud de 
Vinaròs está dando citas presenciales con 10 días desde la fecha 
de solicitud, una situación que da muestra de la degradación que 
padece la sanidad en nuestra ciudad”.Miralles ha señalado que 
“desde el Partido Popular venimos denunciando las constantes y 
crecientes carencias del Hospital comarcal de Vinaròs y ahora esa 
situación se agrava con las quejas que nos hacen llegar decenas 
de vecinos al ver como sus citas con el médico de cabecera se 
retrasan 10 días”. Los populares han censurado “el silencio del 
alcalde socialista, Guillem Alsina, que frente a una situación caótica 
sigue callado y escondido para no molestar a sus superiores en el 
PSPV-PSOE en lugar de defender los intereses de los vinarocenses 
afectados por esta situación”.La portavoz popular ha afirmado 
que “exigimos a la Conselleria de Sanidad que ponga solución al 
colapso generado. Los vinarocenses ni pueden ni merecen esperar 
10 días para ser vistos por su médico de cabecera”.

El PP asegura que el Centro 
de Salud de Vinaròs tarda 

10 días en dar cita presencial

Durant aquesta setmana la Regidoria d’Obres i Serveis, a través de l’empresa 
Merkacristal, du a terme feines de manteniment i reparació de les pèrgoles situades a 
la parada d’autobusos del carrer de Sant Cristòfol i també de la plaça de Jovellar, davant 
de la Policia Local.  Les feines compten amb un pressupost de 14.770€, IVA inclòs, i 
consisteixen en el canvi dels vidres de seguretat. La regidora d’Obres i Serveis, Carmen 
Morellà, ha destacat que “es tracta de feines de manteniment per a garantir el bon 
estat de les pèrgoles”. En aquest sentit, assenyalava que un cop finalitzades aquestes 
tasques, llavors la Brigada Municipal realitzarà l’adequació a les fustes.

L’Ajuntament realitza tasques 
de manteniment de les pèrgoles
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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

X.Flores
L’actual alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, tornarà a optar a la reelecció en les pròximes eleccions 
municipals de maig de 2023. Ho va confirmar dilluns el secretari general de l’Agrupació Local 
Socialista, Edu Barberá, en presència del mateix Alsina, en una compareixença en la seu del partit. 
Barberá va explicar que no es va obrir un procés de primàries en el partit perquè el 50% de la 
militància no el va sol·licitar, i Alsina va presentar en temps i forma la documentació necessària 
com a candidat. “Com a secretari general del partit només puc mostrar la meva satisfacció per 
això. Crec que els governs socialistes en l’administració estatal i autonómica han fet un treball 
important, també a l’Ajuntament, i hem deixat de ser una alternativa per a passar a ser un 
govern consolidat per a les persones. Des de l’executiva entenem que aquesta transversalitat 
des de Vinaròs i fins a Madrid ha de continuar.  Queden moltes coses per fer i pensem que un 
govern amb Guillem Alsina com a alcalde ha de continuar. Des d’aquest moment ens posem 
a la seva disposició per a treballar en la llista i el programa, que ha de ser realista i pensat per a 
les persones”, va concloure Barberá. La setmana vinent se celebrarà una assemblea en el si del 
partit per a ratificar-lo. Per part seva, Alsina va dir que “moltes persones m’han preguntat en els 
últims mesos si continuava. Ha sigut temps de reflexió, de posar-ho tot sobre la balança, fins a 
prendre la decisió de tornar a encapçalar la candidatura socialista. És un honor que se’m doni 
una altra vegada l’oportunitat d’encapçalar la llista d’un partit que tantes coses ha aportat a la 
localitat. El llegat que han deixat Ramon Bofill i Jordi Romeu amb aquestes sigles és molt gran 
i un honor per a mi i tot el grup municipal. Serà un plaer tornar a optar a l’alcaldia amb una 
llista electoral potent i amb garanties per a governar quatre anys més a Vinaròs i concloure tots 
aquells projectes que estem treballant”.Va destacar en aquest sentit els projectes EDUSI que 
queden per fer, els de Edificant, com l’ampliació de l’IES José Vilaplana i la nova construcció del 
Centre d’Educació Especial Baix Maestrat, entre altres.  I va concloure que ho farà “amb ganes 
i amb molta il·lusió”. Guillem Alsina va néixer a Vinaròs el 30 de gener de 1981. Aquesta és la 
tercera vegada que presenta candidatura a l’alcaldia de la ciutat. Amb el PSPV-PSOE de Vinaròs 
va ser regidor en l’oposició durant la legislatura 2011-2015 i va ser escollit com a responsable 
de la Política Local de l’Executiva de l’any 2015. Des de 2017 també és el secretari provincial de 
Medi Ambient, Sostenibilitat i Costes. Durant la legislatura 2015-2019 va formar part de l’equip 
de govern format per TSV, PSPV i Compromís, sent regidor d’Obres i Serveis. Al 2019 va ser elegit 
alcalde en guanyar el PSPV Vinaròs les eleccions, formant govern amb TSV fins a gener de 2022, 
quan aquesta coalició es va trencar després de la crisi del regal invisible  que un regidor socialista 
va fer a la líder de TSV. Des de llavors els socialistes governen a Vinaròs en coalició amb Compromís 
amb Alsina com alcalde.

Guillem Alsina anuncia es presentarà 
a la reelecció com a alcalde socialista

 

 

 

 

DATA POBLE ACTIVITAT 
25/09 Godall Visita guiada a les Pedreres i a les oliveres 

mil·lenàries 
25/09 Càlig Visita al garrofer de Cabanils 

25/09 Santa Bàrbara Visita a les oliveres mil·lenàries 
01/10 Morella Visites a Morella la Vella, Patrimoni de la UNESCO 
01/10 La Galera Descobrir la terrisa “Artesania mil·lenària” 

02/10 
La Sénia, La Pobla de 
Benifassà, Vall de 
Roures 

Festa Tossal del Rei 

08/10 La Sénia El riu Sénia, un riu viu 
08/10 Morella Visites a Morella la Vella, Patrimoni de la UNESCO 
09/10 Castell de Cabres Arbres singulars i construccions de pedra seca 
12/10 Mas de Barberans Des d’anar a fer paumes a la peça acabada 
15/10 Morella Visites a Morella la Vella, Patrimoni de la UNESCO 
16/10 Pena-Roja de Tastavins Pujada i visita al ginebre del Mas de Ginero 
16/10 Ulldecona Ocells arrelats a un hàbitat mil·lenari 

22/10 La Pobla de Benifassà Visita al pi del Peiró 

22/10 Morella Visites a Morella la Vella, Patrimoni de la UNESCO 

22/10 Cervera del Maestre Excavacions arqueològiques del Castell de 
Cervera 

23/10 Rossell Ruta a la cova de les Bruixes (Neolític) 

23/10 Sant Jordi El Bovalar 

29/10 Vallibona Roures i carrasques, un bosc ple de vida 
30/10 Herbers Oliveres monumentals de la font d’en Cardona 
05/11 Vinaròs El nostre patrimoni arbori urbà 
06/10 Beseit Ruta guiada en el Parrisal per la Mina i el Salobre 
13/11 Canet lo Roig Una font romana i el seu entorn 
19/11 Alcanar L’aprofitament d’aigua a Alcanar 
20/11 La Ràpita L’entorn del municipi de la Ràpita 

 

Patrimoni Sostenible 
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2022 

 setembre, octubre i novembre 

La Taula del Sénia presenta 
les Jornades Europees 

de Patrimoni 2022
La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha presentat a Vinaròs 
les Jornades Europees de Patrimoni 2022 amb presència de 
l’alcalde, Guillem Alsina, el president de la Mancomunitat., 
Antonio Ollés i la gerent Tere Adell.  Les jornades consten 
de 25 activitats, una d’elles a Vinaròs, el 5 de novembre, 
quan es visitarà el patrimoni arbori urbà. Les inscripcions 
a les activitats que es fan a diferents poblacions de les tres 
comunitat autònomes, es poden fer a través de la web de la 
mancomunitat www.tauladelsenia.org o a cada ajuntament 
que hi participa. 
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En aquesta legislatura s’ha creat un total de 6 km. nous de carril bici. El 
camí cap a l’ermita i la carretera de la zona turística sud és on més s’ha 
actuat, amb els 3,1 km. del nou carril lúdic esportiu i els 2,5 km. de la costa 
sud, però també s’ha fet la connexió de l’avinguda Jaume I amb la ribe-
ra del Cervol, de 480 m., segons la informació facilitada per les regidores 
d’Urbanisme, Transició Ecològica i Governació, dirigides respectivament 
per Marc Albella,  Carmen Morellà i l’alcalde  Guillem Alsina.
El carril més llarg que hi havia abans era el que enllaça Febrer de la Torre 
amb Joan XXIII i Gil d’Atrocillo, amb 4,2 km. però també es comptava amb el 
que comunica el polígon Portal Mediterráneo amb la pista d’atletisme, de 
2,2 km. Així mateix ja n’hi havia al passeig marítim, amb 770 m., Leopoldo 
Querol, 370 m. i el polígon Capsades, amb 380 m. Amb tot, anteriorment al 
2019, Vinaròs ja comptava amb 8,5 km. de vial per anar en bicicleta.
Els 3,34 km de carril bici corresponents a Leopoldo Querol, Polígon Portal 
Mediterráneo i Polígon Capsades, són de la legislatura 2015-2019, on també 
va tenir responsabilitats de govern l’actual equip al front de l’Ajuntament 
de Vinaròs.
Així és que dels 14,5 km actuals de carril bici que té Vinaròs (excloent ci-
clocarrers) a data 23 d’agost del 2022, 9,34 km s’han executat durant el 
període de govern comprés entre les legislatures 2015-2019 i 2019-2023.

ACTUACIONS PRÒXIMES PRIORITÀRIES
Actualment una de les prioritats és la de connectar la trama actual prio-
ritzant la connexió del carril bici de Febrer de la Torre amb el de la Costa 
Sud, que significaria un carril bici de 6,7 km amb separació dels vehicles de 
manera ininterrompuda, com han avançat els esmentats regidors. Cal fer la 

connexió en el tram final i en un petit tram de Pius XII. L’altra de les priori-
tats és la passarel·la ciclopeatonal del Cervol, fet que permetria allargar el 
carril bici del Passeig Blasco Ibáñez fins a Fora del Forat i continuar per la 
ribera del Cervol fins enllaçar amb el de l’entorn del Jaume I i connexió amb 
Carril Lúdic-Esportiu Ermita. En els dos casos, serien 1,2 km de nous carrils 
bici. En el cas del de la passarel·la, permetria interconnectar tot el carril 
bici del passeig a través de la passarel·la, amb el de l’entorn del Jaume I i 
Leopoldo Querol, així com amb el carril lúdic.

INVERSIONS FETES
El projecte del carril lúdic esportiu a l’ermita comptava amb un pressupost 
de 2,3 milions d’euros, avalats pel Pla Confiança. El carril bici de Portal Medi-
terráneo i Capsades, queden inclosos en una partida general de poc més de 
600.000 euros on també estaven incloses altres despeses com adequació 
de rotondes, drenatge, construcció de zones d’aparcament o càmeres de 
videovigilància. Els treballs de l’entorn del Jaume I o Costa Sud els han por-
tat a terme directament la brigada municipal amb pintura vial i instal·lació 
de senyalística vertical i elements de separació amb vehicles.

AUGMENTA L’ÚS RECREATIU
Tot i que no es compta amb una medició exacta dels usuaris d’aquests ca-
rrils, destaquen Albella, Morella i Alsina que  amb la implantació dels carril 
de costa sud i ermita, l’ús recreatiu ha crescut de manera exponencial. Tot 
i això, amb la interconnexió esmentada abans com a prioritària, el que es 
pretén és elevar el nombre d’usuaris que l’utilitzen habitualment i no no-
més com un element recreatiu o esportiu.

Vinaròs és una ciutat que aposta per mitjans de transport no contaminants i saludables com la bicicleta, si ens atenem a l’increment 
que ha hagut en els últims anys de carrils bici, de manera que avui en dia ja són quasi 15 quilòmetres els que es poden recórrer a 
pedal per la ciutat i les seues rodalies.

Vinaròs, una ciutat per recórrer en bicicleta: 
ja compta amb quasi 15 quilòmetres de carril bici

Entre els plans de futur, figura connectar Febrer de la Torre amb la Costa Sud

E.Fonollosa
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El Club de la Vida continua amb la promoció de 
l’envelliment actiu, adaptant cada taller del pro-
grama setmanal a les necessitats actuals dels 
usuaris. És important realitzar activitats dinà-
miques i diverses perquè permet a les persones 
majors esprémer al màxim tot el potencial físic, 
mental i social.
Setmanalment es realitzen taules d’exercicis fí-
sics i mentals que desenvolupen grans beneficis. 
Pel que fa a l’activitat física, no solament millo-
ra les capacitats funcionals o motores, sinó que 
aporta moltíssims altres avantatges a l’estat aní-
mic i mental dels usuaris. Els moviments ajuden 

a vèncer el sedentarisme, aïllament i la passivitat 
aconseguint una major autonomia personal, i per 
tant millor qualitat de vida. En definitiva, evita 
l’empitjorament del sistema muscular i redueix 
el risc de patir dolències cardiorrespiratòries.
El Club de la Vida també vetlla per mantenir la 
fermesa psíquica dels usuaris, en aquest cas, 
un dels grans benèfics de les activitats que es 
realitzen setmanalment és la millora de l’estat 
d’ànim, que ajuda a preveure tant la depressió 
com l’ansietat. Cal destacar que es tracta de ru-
tines d’entrenament mental adaptades específi-
cament per a les persones majors, que inclouen 

també la relaxació.
El programa també organitza una sèrie de 
xarrades pràctiques mensuals enfocades a 
l’apoderament i la prevenció de la dependèn-
cia, especialment en els àmbits de la salut ,físic 
i mental.
Des de 2017 el Club de la Vida s’ofereix al Centre 
Municipal de la Tercera Edat, ubicat al carrer de 
la Mare de Déu del Pilar nº 42, baixos. L’horari és 
dilluns, dimecres i divendres de 9:00h a 11:00h i 
està obert a totes les persones majors interessa-
des en gaudir d’un envelliment actiu.

El Club de la Vida fomenta el benestar físic, social i mental dels majors

El Estudio de Danza Marta Martínez 
tuvo el honor de recibir este pasado 
mes de julio, al gran bailarín y coreógra-
fo internacional Igor Yebra. Las alumnas 
tuvieron el privilegio de poder recibir 
clases impartidas por esta gran estre-
lla del mundo de la danza. Una gran 
iniciativa que dio la oportunidad a las 
jóvenes bailarinas, de disfrutar de una 
experiencia inolvidable.

El bailarín Igor 
Yebra, en el 

Estudio de Danza 
Marta Martínez
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Abans d’acabar la II Guerra Mundial, al 
1944, un grup de 44 països es varen re-
unir a Bretton Woods ( New Hampshire, 
EUA), per definir les línies de funciona-
ment de l’economia mundial un cop aca-
bés la guerra. Es va acordar establir com 
a moneda de referència per les demés 
divises el “patró dòlar vinculat a l´or”, 
ben entès, a l’or dipositat a la Reserva 
Federal dels EUA. Això va funcionar du-
rant 50 anys. Els mercats internacionals 
estaven en un equilibri mantingut per 
l’oferta i demanda de dòlars , gràcies als 
crèdits financers, a la inversió directa i a 
la notable magnitud de les importacions 
dels EEUU.

Als anys 60 aquest or es cotitzava a 35 
dòlars l’unça (28,35 grams). Els especu-
ladors es dedicaren a comprar or mas-
sivament, amb la intenció de tornar-lo 
a vendre quan pugés de preu, i tornar a 
comprar-lo quan tornés a caure de preu. 
Així funcionen els especuladors que fan 
bones fortunes a tot arreu, i sobre tot als 
EUA. Aquell preu de l´or, conegut com 
el “pool de l´or” (consorci de l´or), es va 
subscriure pels bancs centrals d´EUA, 
França, Alemanya, Suïssa, U.K, Itàlia, 
Bèlgica i Holanda.  El “pool” va durar del 
1961 al 1968.

El món es trobava en un context 
d´inflació generalitzada. Qui tenia dòlars 
en quantitat es va dedicar a comprar 
or. L´or de la Reserva Federal dels EUA 
va començar a minvar notablement, 
així com el sistema establert a Bretton 
Woods. Els EUA estaven lliurant la Gue-
rra del Vietnam. L´administració del 
President Nixon (1969-1974) va decidir 
prendre mesures per enfrontar la situa-
ció: a) suspendre la convertibilitat de l´or 
i el dòlar; b) augmentar els aranzels a les 
importacions americanes en un 10%; c) 
disminuir l´ajuda a l´exterior en un 10%.

El dòlar ja no estava recolzat per l´or, 
sinó per l´autoritat que l´emet. Les de-
més divises passaren a fluctuar lliure-
ment en el mercat internacional, vigi-
lades pels respectius bancs centrals de 
cada país. Amb això apareixia el gran risc 
de què cada país podia arribar a emetre 
un excés de diners, desbocar la inflació i 
acabar en la ruïna.

Però també per aquell temps (anys 70) 
els EUA varen veure que començaven a 
no ser independents en energia. Energia 
que bàsicament procedia de la disponi-
bilitat de petroli. El gran estat productor 
de petroli als EUA era Texas, i  l’any 1972 
es va comprovar que aquest petroli ha-
via assolit el que se´n diu “peak oil”, quan 
s´arriba a la màxima producció possible 
utilitzant els mètodes tradicionals i es-
tàndards. Aleshores la producció els hi 
va començar a caure i, per mantenir el 
seu ritme de consum de petroli, varen 

El poder del dòlar i dels EUA (I)
Per Francisco Amat, biòleg

tindre de buscar un proveïdor alternatiu i importar-lo.

El dòlar, sense el recolzament de l´or, i ara amb manca de petroli, 
l´estatus de súper potència mantingut pels EUA es veia en un com-
promís. Però calia buscar aquest proveïdor. Qui és que té les majors 
reserves de petroli del planeta?. L’Aràbia Saudita. Al menys, amb xifres 
actuals, del 2020, els majors exportadors han sigut Aràbia, Rússia, Iraq, 
EUA, els Emirats Àrabs Units, Canada, Kuwait, Nigèria, etc...
Els americans no ho dubtaren, van assolir una aliança amb l´Aràbia 
Saudita, des d´aleshores aquest país es un del més significats aliats 
dels EUA. Aràbia era un país pobríssim, format per tribus en constant 
conflicte i lluita entre elles. Els àrabs sempre havien temut ser envaïts. 
De fet al llarg de la història havien sigut “conquistats” pels turcs, els 
egipcis i, finalment, pels anglesos. I en la dècada dels 70 encara te-
mien una invasió yanqui o russa. Per què ? Perquè el pobre país estava 
situat geogràficament sobre un mar de petroli, fet que es va posar en 
evidència l´any 1938. 

Aràbia ha rebut un “bé de Déu”, mai més ben dit. Té les majors reserves 
de petroli del món, i és un petroli molt fàcil d´extraure sota les arenes 
del desert, per això és prou més barat. Altres països productors com 
Noruega, Rússia, Veneçuela, Nigèria, i molts més, ho tenen prou més 
difícil, ho han d´extraure del fons del mar, de terres més agrestes, de 
llocs quasi sempre gelats, per tot això es més car en relació a l´àrab.
Entre la temor d´una invasió, i el coneixement de tenir sota les dunes 
del desert el poder econòmic alternatiu a l´or, el petroli, l´any 1974 
els àrabs van signar un acord amb els EUA. Aràbia es comprometia a 
vendre petroli preferentment als EUA, i els americans els asseguraven 
una defensa militar davant de qualsevol perill. Però aquest petroli era 
pagat pels americans amb dòlars. El dòlar es torna a reforçar en relació 
a la depreciació soferta per la manca de recolzament amb l´or. I a par-
tir d´aleshores, el 80 % del negoci petrolier desenvolupat a tot el món 
es paga en dòlars. Ha nascut el “PETRODOLAR”.

Però Aràbia té altres característiques prou definidores. És un país sen-
se “democràcia”.. .......per a què la volen?. És un dels pocs països gover-
nats per una sola família, clan o tribu, els Al Saud, de marcat caràcter 
feudal, i acusat mundialment per un allau de crims contra els DRETS 
HUMANS, però s’aprofiten de tenir molt de petroli i de ser molt amics i 
protegits dels EUA. Tot això porta als Al Saud a consolidar un patrimo-
ni superior als 1,4 bilions d´US$, i no és per menys quan el seu actual 
responsable, Mohamed  Bin Salman Al Saud, controla tot el país i, so-
bre tot, la gran empresa petrolífera Saudi Aramco.

Cal recordar que a principis dels 1970 l´estat d´Israel es declarava en 
guerra contra tots els països àrabs de l´entorn. És la guerra del Yom 
Kipur, del Ramadà o de l´Octubre (6 a 25 d´octubre de 1973). I Israel 
es recolzat per els EUA, ja se sap, i pels altres aliats dels americans, 
contra tots els àrabs. Aràbia Saudita deu reaccionar en favor dels “seus 
germans musulmans”. Tanca l´aixeta del petroli, deixa d´exportar la 
sang del progrés modern, practica un embargament del petroli a tots 
els països que s´han alineat amb Israel. El preu del petroli al mercat 
mundial puja un 300 %, i es produeix una crisi energètica mundial. 
Però puja el preu del petroli i, conseqüentment puja el valor del....do-
lar americà (PETRODÒLAR), momentàniament. 
Aquest embargament petrolífer provocaria un augment de la inflació i 
una gran recessió econòmica, especialment en els països més desenvo-

lupats que eren hostatges de la de-
pendència del petroli. Finalment, el 
1974, l’OPEP aixecà l´embargament 
tot seguint el resultat de les nego-
ciacions de la Cimera Petroliera de 
Washington, però els efectes de la 
crisi energètica es produïren durant 
tota la dècada dels 1970. No deixa 
de pujar el preu de l´energia, i el do-
lar ha sofert un debilitament en els 
mercats mundials. Aràbia Saudita i 
els EUA segueixen sent aliats, i ara 
també amb Israel.... “la geopolítica 
fa estranys companys de llit” frase 
que s´atribueix (equivocadament) a 
Winston Churchill. Altres diuen que 
és de Manuel Fraga, qui potser la va 
aprendre a Anglaterra quan va ser 
ambaixador d´Espanya (1973-75).... 
Ell era molt donat a les cites alienes 
degut a la seva “gran cultura”.

A partir dels anys 1970 la Xina apa-
reix  a l´escenari geopolític mundial. 
De ser un país considerat pobre, co-
mença a desenvolupar una fortíssi-
ma activitat industrial. 
La seva economia progressa enor-
mement en aplicar una política ca-
pitalista dins del marc d´un sistema 
comunista. Tan és així que ara és 
el país i sistema que s’enfronta po-
derosament als EUA, establint una 
clara divisió bipolar entre els països 
desenvolupats, que sembla trans-
formar-se en una espècie de guerra 
freda, amb els EUA i Europa per una 
banda, i Xina amb Rússia per l´altre.

Però Aràbia Saudita amb el seu pe-
troli, i com un aliat preferencial i 
més important dels EUA, segueix 
desenvolupant un paper clau en 
el panorama que controla el món. 
Malgrat el caos que identifica a 
l´economia actual dels EUA, el seu 
dolar segueix sent la divisa més im-
portant. Pràcticament tots els go-
verns del món tenen les respectives 
reserves econòmiques en dòlars 
americans, gràcies a les virtuts del 
“petrodòlar”. 
El 61,8 % d´aquestes reserves mun-
dials són mantingudes en dòlars, el 
20,24% en euros, el 4,54% en lliures 
esterlines, el 5,25 % en yens japone-
sos, el 2,45 en francs suïssos, el 1,92 
% en dòlars canadencs, el 1,67 % 
en dòlars australians, i el 1,95% en 
renminbi xinesos.  Ara la Xina s´ha 
convertit en el segon major consu-
midor de petroli al món, i s´ha pro-
posat pagar a tots els seus proveï-
dors, i especialment als del petroli, 
amb la moneda xinesa, el yuan (cal 
aclarir que el renminbi i el yuan es 
refereixen a la mateixa moneda: 
renminbi és el nom oficial de la mo-
neda o divisa, i yuan es el nom de 
l´unitat de la tal divisa).
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Penya Villarreal CF Vinaròs en el Estadio Ciutat de Valencia, disfrutando del 
partido Villarreal-Sevilla

Al Col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat de Vinaròs  es van fer forma-
cions inicials i dinàmiques de presentació, junt al personal nouvingut abans 
d’arribar els xiquets i xiquetes.

El diumenge la Penya Llagostí Groc va desplaçar més de 100 persones fins a la ciutat 
de València per veure el partit del Villarreal-Sevilla. Va ser una gran Festa i vam gau-
dir d’un gran dia de germanor

De Vinaròs a Vallibona a peu 
en un dia: 54 km. 16 hores

Aquest passat dissabte 17 de setembre ho van 
tornar a fer: pujada de Vinaròs a Vallibona a peu. 
54 km. Sortien de Vinaròs Juan José Borrás, Do-
mingo Boti i Sisco Albella, a les 4h del matí. La 
primera parada va ser a Rossell a la Font de Baix. 
Allí Domingo, que ha sortit d’una operació fa 
pocs mesos ja tenia previst no continuar a peu, 
però sí en cotxe I així ho va fer. Ell en tot moment 
va estar pendent dels companys. A les 20 h I des-
prés de quasi 16 h de caminada, (este any en una 
mica més de temps que els altres) van arribar a 
Vallibona. Els esperava una olleta reconfortant 
de l’Hostal La Carbonera.

Penya Llagostí Groc

De partit 

Col·legi Baix Maestrat

E.F.
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La comunidad senegalesa de Vinaròs acogió el jueves 15  de septiembre la 
celebración del Grand Magal de Touba, el evento religioso más importante 
de Senegal en la que se recuerda la figura del Cheikh Ahmadou Bamba, 
quien fundó en 1883 el muridismo, una doctrina dentro de la religión mu-
sulmana profesada por gran parte de la población de este país. 
Más de 500 personas de muy diversas poblaciones, sobre todo de las pro-
vincias de Castellón y Tarragona, pasaron entre las 10 de la mañana y las 
20 horas de la tarde por el local de la calle San Pascual donde tuvo lugar 
el evento. Allí, los muridíes, o seguidores de Ahmadou Bamba, comieron, 
recitaron el Corán y diversas canciones religiosas para recordar el exilio que 
vivió su líder espiritual durante la colonización francesa de Senegal. En Tou-
ba, la ciudad senegalesa que fundó Ahmadou Bamba en 1887, centenares 
de miles de personas le rindieron también ayer homenaje frente al mauso-
leo donde está inhumado. 
La fiesta, que duró hasta bien entrada la tarde,  estuvo preparada desde la 
federación que agrupa a un total de siete asociaciones de senegales de Ta-
rragona y Castellón y que cada domingo celebra reuniones de convivencia.
Esta celebración en estas comarcas se celebra cada año en una de las princi-

pales localidades entre Tarragona y Castellón y esta vez se escogió Vinaròs.
El alcalde, Guillem Alsina, asistió por la mañana a este acto y saludó a Ab-
doulaye Faye, vicepresidente de la Federación de Tarragona y Assane Dieye, 
presidente de la asociación senegalesa de Vinaròs. 
Cheikh Ahmadou Bamba nació en 1853 y predicó el islam en una socie-
dad senegalesa atravesada por la colonización francesa. A pesar de predi-
car una doctrina pacífica, los franceses lo vieron como una amenaza a su 
dominación y lo sentenciaron al exilio en Gabón (1895-1902) y más tarde 
en Mauritania (1903-1907). Después de 1910, las autoridades francesas se 
dieron cuenta de que no quería la guerra y se deciden a colaborar con él. 
Su movimiento ganó impulso en 1926, cuando la construcción de la Gran 
Mezquita de Touba, donde está enterrado, comenzó. Su tumba es un lugar 
de peregrinación. 
Cada año se celebra el Gran Magal de Touba, coincidiendo con la fecha de 
comienzo del exilio de Cheikh Ahmadou Bamba, una misión que le fue or-
denada. Esta celebración se lleva a cabo también en los países donde hay 
migración senegalesa, y es un momento para recordar al profeta y compar-
tir con todas las personas de la comunidad en donde se asientan. 

Vinaròs acoge la celebración del Grand Magal de Touba 
con asistencia de medio millar de senegaleses

X.Flores
Algunos de los senegaleses asistentes, recitando escrituras de Ahmadou Bamba

El alcalde, Guillem Alsina, saludó por la mañana a la comunidad senegalesa. 
En la foto, con Assaye Dieye, presidente de la Asociación Senegalesa de Vinaròs
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà Vinaròs 781 anysL’estiu de Vinaròs

Naixement de tardor
Una virtut setembral

Vinaròs lo millor
En caràcter natural

Un dret local
Nou nucli urbà

En carta poblacional
Doneu-mos la mà

Menuts i grans
Un poble batallador
Visca el ‘cumpleanys’

En bon humor

En pròpia personalitat
De l’ermita a la mar
Dins del Maestrat

Vinaròs per desconnectar

Julián Zaragozà Baila
Vinaròs, setembre 2022
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Cultura de la Generalitat, per mitjà de 
l’Institut Valencià de Cultura, posa en marxa 
conjuntament amb els ajuntaments de Be-
nicarló i Vinaròs una agenda cultural que re-
cull la programació d’arts escèniques i mú-
sica de cinc espais culturals de la comarca 
del Maestrat.
La iniciativa presenta, per part de 
l’Ajuntament de Benicarló, les activitats del 
MUCBE, l’Auditori Pedro Mercader i el Ma-
gatzem de la Mar; des de l’Ajuntament de 
Vinaròs, de l’Auditori Municipal, i per part de 
Cultura de la Generalitat, la programació del 
Palau de Congressos de Peníscola.
El secretari autonòmic de Cultura i Esport, 
Ximo López Camps, ha destacat “l’entesa en-
tre la Conselleria i els dos ajuntaments per 
a coordinar una agenda cultural al Maestrat 
que, sumant, fa que aportem una progra-
mació de qualitat i variada a les comarques 
del nord”.
“Es tracta de 21 espectacles d’arts escèni-
ques i música en què el beneficiari absolut 
és el públic dels pobles del nord”, ha emfa-
titzat el secretari autonòmic i ha afegit: 
“aquesta iniciativa pionera que posem en 
marxa al Maestrat per a cosir i vertebrar de 
propostes culturals la comarca és modèlica i 
per a nosaltres, com a Generalitat, és un pas 
importantíssim després que ja estem en la 
segona temporada de programació regular 
en el Palau de Congressos de Peníscola”.
L’agenda cultural conjunta té caràcter tri-
mestral i en la primera entrega inclou es-
pectacles a la comarca amb una programa-
ció que portarà obres de teatre com el Premi 
Max a la millor autoria revelació 2021, ‘Los 
remedios’, ‘El tocadiscos de Fuster’ o ‘Turis-
tas’. Destaca també la programació familiar 
amb espectacles com ‘La Via Làctia’, ‘Satis-
facshow’ o ‘La barca’.
L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha 
assenyalat que “la realització d’una agenda 
cultural amb la programació d’arts escèni-

ques de Benicarló, Vinaròs i Peníscola és una ferramenta imprescindible per a comunicar la gran oferta 
cultural del territori i oferir totes aquestes propostes als veïns i veïnes de les tres ciutats, tota una oferta 
de proximitat cultural i que, a la vegada, es converteix en una potent programació per a tota la comarca”.
Per la seua part, el regidor de Cultura de Vinaròs, Fernando Juan Boix, ha recordat que “des de fa temps, 
Vinaròs forma part activament del Circuit Cultural Valencià, que és una gran eina de descentralització i 
ens permet a molts pobles llunyans a València poder gaudir d’una programació de teatre professional es-
table i en xarxa”, i ha donat la benvinguda a la nova agenda com “una eina més de treball de coordinació 
dels pobles de la zona nord de Castelló, on la ciutadania podrà gaudir de tota una oferta cultural de gran 
qualitat, gràcies a l’esforç de l’Institut Valencià de Cultura, dels ajuntaments i dels tècnics”.
Finalment, el delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha recordat que “amb la realització 
d’aquesta agenda s’ha pensat, en primer lloc, en el públic, ja que la mesura possibilitarà gaudir de la 
millor oferta cultural i no haver d’escollir entre un espectacle o un altre” i ha assegurat que es busca 
“aconseguir construir entre els espais culturals de la comarca un circuit amb una programació de qualitat 
i de servei públic”.
L’agenda impresa en paper es pot obtindre ja als espais culturals de Benicarló i Vinaròs i al Palau de Con-
gressos de Peníscola. Més informació, en els webs <ivc.gva.es>, <ajuntamentdebenicarlo.org> i <cultura.
vinaros.es>.

Cultura de la Generalitat posa en marxa una agenda cultural 
coordinada amb Benicarló i Vinaròs

L’agenda recull la programació de cinc espais culturals del Maestrat i inclou fins a 21 espectacles 
d’arts escèniques i música aquest trimestre

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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Posiblemente sea este el mayor acontecimiento musical del año a celebrar el 
próximo sábado día 24 a partir de las 17,30 horas en la C/. San Cristóbal, don-
de se recibirán a las 14 bandas federadas que se desplazarán de las ciudades 
del “Baix Maestrat”.
A partir de esta hora se concentraran en la Plaza Parroquial donde nuestro 
alcalde les dará la bienvenida. Posteriormente y en riguroso turno, realizara 
cada banda un “pasacalle” con el siguiente recorrido: Plaza Parroquial, Plaza 
Jovellar, C/. Socorro y Plaza 1º de Mayo hasta llegar hasta la plaza de toros 
donde irán subiendo al escenario e interpretarán cada una de ellas un “paso-
doble”.
Como es normal en estas “trobadas”, se les impondrá al finalizar su actuación a 
cada una de ellas un “corbatín” en su estandarte. Seguidamente irán tomando 
sitio en las gradas traseras donde esté ubicado el escenario.
Dijéramos que la “apoteosis final”, será al finalizar los 14 “pasodobles” la inter-
pretación del “Himne a Valencia”, el cual será dirigido por el maestro-director 
de nuestra banda de música “La Alianza”, José Ramón Renovell Renovell, el 
cual dirigirá a un total de unos 500 músicos. La sorpresa final, será la interpre-
tación de nuestra banda, el solo del “Himne”.
Por supuesto que la próxima semana tendrán amplia información gráfica y de 
las imágenes más importantes de esta gran concentración de bandas. 
Felicitamos a toda la Junta Directiva de “La Alianza” encabezada por su presi-
denta Àngela Caballer, por el gran trabajo realizado desde hace meses para 
que todo salga bien, y deseamos que este gran acontecimiento de la “XXVII 
TROBADA” sea todo un éxito.

Gran acontecimiento musical en Vinaròs 

XXVII TROBADA DE BANDES 
DEL “BAIX MAESTRAT” 

organizada por la Societat 
Musical “La Alianza”

Salvador Quinzá Macip

El regidor de Cultura, Fernando Juan, acompanyat per la tècnica, Amparo 
Chaler, ha presentat la nova temporada de l’Aula Municipal de Teatre. Una 
vegada més es comptarà amb els grups de les Mil i Una i Els Figurants per 
als adults, mentre que els joves disposaran de Teatrèmol, tot amb l’objectiu 
que els i les alumnes aprenguen les arts escèniques, al mateix temps que 
també es diverteixen. El curs, això sí, com va destacar Juan, començarà més 
tard en haver de tornar a adjudicar-se el servei. Tot i això, les classes es re-
cuperaran durant el curs. 
Juan comentava que “des de Cultura sempre s’apostarà pel teatre, tant des 
del punt de vista formatiu com des dels espectacles de gran qualitat, amb 
projectes com Vinaròs Arts Escèniques, perquè els veïns de la ciutat i la 
comarca puguen gaudir d’obres de primer nivell. Pel que fa al nou curs de 
l’Aula Municipal de Teatre, Juan destacava que es tornarà a disposar dels 
grups de les Mil i Una, Els Figurants i Teatrèmol. En aquest sentit, feia una 

valoració molt positiva del passat curs, assenyalant que tots els grups es 
van omplir d’alumnes i van aconseguir un gran èxit de públic en les obres 
finals que van oferir a l’auditori municipal.
Per la seua banda, la tècnica Amparo Chaler explicava que per a formar 
part de l’Aula Municipal de Teatre caldrà fer una preinscripció, fins al 12 
d’octubre, emplenant el full que trobaran al Departament de Cultura, a la 
primera planta de la Biblioteca Municipal, o al web de l’Ajuntament. Segons 
indicava s’ha decidit fer aquest pas previ per fer una primera selecció dels 
alumnes, en el cas que la demanda supere les places disponibles. Un cop 
feta la selecció final, llavors ja es podrà realitzar la matrícula amb el corres-
ponent abonament de la tarifa. 
Chaler recordava que la preinscripció estarà oberta fins al 12 d’octubre i 
animava els veïns a formar part de la nova temporada de l’Aula Municipal 
de Teatre.

S’obri el termini 
de preinscripcions 

per a l’Aula Municipal 
de Teatre

El servei està pendent d’adjudicació 
i començarà més tard, però es 

recuperaran les classes durant el curs

Una vegada més es comptarà amb els 
grups de les Mil i Una i Els Figurants 
per als adults, mentre que els joves 

disposaran de Teatrèmol
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La Rondalla Vinarossenca “Mar i Terra”  ha oferit, el passat dissabte 17 de 
setembre, un concert de música i balls tradicionals junt  amb el  Grup de 
ball “L’U i Dos” de Torrent, emmarcat dins de la XIX Campanya de Concerts 
d’Intercanvis 2022 que promouen  les Federacions Musicals de la Comuni-
tat Valenciana.
En primer lloc ha participat el grup convidat de Torrent oferint un variat 
repertori de danses, interpretades,  unes voltes, amb  música de dolçaina 

i   tabal i d’altres amb la música de la Rondalla que  l’ acompanyava. Hem 
pogut escoltar entre d’altres les següents cançons :
La Dança, Fandango de Ayora, l’U i Dos de Torrent i la Danza del Caracol.
Per part de la Rondalla Vinarossenca s’ha estrenat Jotilla de Vinaròs amb 
lletres tradicionals en llengua valenciana junt amb d’altres peces del seu 
repertori com La barca se’n gronxa, Els nois de la garrafa i Marineries de 
Castelló. 

Rondalla ‘Mar i Terra’: actuació Intercanvis 17 setembre

Lídia Priego, és una jove canare-
va que està a punt de treure a la 
venda el seu primer disc. Al febrer 
d'aquest any 2022 va iniciar al món 
de la música i a finals de setem-
bre ja estaran a la venda els discs. 
Consta de 4 cançons de diferents 
estils, rumba, pasdoble, etc., per 
agafar un poquet més de pràcti-
ca i avançar a estil més actual els 
pròxims discos. La podeu trobar a 
YouTube: la vida és una rumba, de 
Lídia Priego i Rafael Aparici.

Primer disc de Lídia Priego
Després s’ha  ballat conjuntament la Jota dels Tarongerals.
Per finalitzar l’acte s’ha requerit la presència del regidor de Cultura qui ha 
fet entrega d’un obsequi a les dues entitats participants.
Els nostres agraïments al públic i regidors assistents, al tècnic de so, a la 
brigada de serveis i al Magnífic Ajuntament pel suport rebut.
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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
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Actuació d’ESMUVI Batucada

Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es
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Emili Fonollosa

La Colla de Dolçaineres i Tabaleteres dels Nanos i Gegants de Vinaròs oferí junt amb l’Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales un concert de dolçaina i 
Tabal a Tales, dins de la Campanya d’intercanvis de la Generalitat Valenciana. La visita la van tornar els músics de Tales diumenge dia 18 de setembre a les 
12 del migdia a la Pèrgola Petita del Passeig, tornant a gaudir del concert i del so més tradicional valencià

Tales-Vinaròs: concerts d’intercanvi
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L’espectacle d’Eurovisión 2022 al Vinaròs Arena, és el que 
ha protagonitzat l’Acadèmia de Ball Locura del 16 al 19 de 

setembre. Una espectacular i molt treballada posada en 
escena que ha encandilat al públic assistent i la recaptació 

va destinada a la Associació Espanyola contra el Càncer 
(AECC).  El día 16 va ser el torn de la primera semifinal, 

el 17 la segona i el 18 la gran final. La guanyadora va ser 
Chanel i Vinaròs i Locura es van endur 12 points en una 

meravella d’espectacle
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Geganters de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs vam ajudar a fer que els nous 
Gegants de Peníscola pogueren sortir a les Festes del Papa Luna.

  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 
 

 
 

      

   
“Un decadent hospital 

psiquiàtric en una obscura 
província russa. Al pavelló núm. 
6 ha ingressat en Grómov . 
Doctor i pacient comencen a 
parlar...” 
 
Antón Pávlovich Chéjov (1860 - 
1904) Narrador i dramaturg rus. 
Representant  destacat de l'escola 
realista a Rússia. La seua obra és 
una de les més importants de la 
dramatúrgia i la narrativa de la 
literatura universal,  una crítica de 
la societat russa anterior a la 
revolució de 1905 on  reflecteix la 
inquietud dels seus personatges 
per crear un món millor… i la seua 
frustració. 
  

Trobada a La Ràpita

Vinaròs va estar present a la XXXIII Trobada de Gegants de La Ràpita
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs
Andrés Albiol Cargol capellanet

Final de verano con aguas calientes

Récord de temperatura en el mar Mediterráneo

EI caracol erizo en castellà. El seu nom 
en llatí és Pelseneeria stylifera. Este 
xicotet mol·lusc que no arriba a 1 cm 
de llarg, de la classe Gasterópada per 
ser univalva, i de la família Eulínids 
deu el seu nom per viure entre les 
pues dels eriçons regulars. La seua 
corfa és prima, fràgil, redona ovoide. 
Les primeres espires estan estretides 
en forma de mànec i l’última volta és 
molt gran, amb la obertura ovalada. 
De superfície llisa, sense ornamentació 
i semitransparent. És de color blanc 
brillant incolora. El cos carnós de 
l’animal reclòs dins de la petxina, el 
seu peu locomotor està desenrotllat 
i amb llargs llavis que poden fins 
a cobrir la corfa. En el cap té dos 
tentacles grossos que en la seua base 
estan els ulls. El morro és curt i ample. 
En l’interior de la cavitat paleal està 
la brànquia respiratòria i la resta dels 
seus principals òrgans. Sense llengua 
rasposa ni mandíbula. Reproducció 
sexual. Hermafrodita. Igual és femella 
que mascle. Depositen els ous en 
càpsules sobre els equinoderms 
que cohabiten. El manto de l’animal 
construïx la corfa a base del 90% de 
substàncies inorgàniques. Són animals 
paràsits. Menja de l’epidermis i algues 
que hi ha sobre l’eriçó. Escàs. Habita 
de 10 als 200 m de profunditat. Llisca 
entre les rostes del capellanet ajudat 
per un moc.

Periodo semanal con una mar muy veraniega en cuanto a lo caliente del agua. Hubo secuelas de los chubasquillos 
de la semana pasada, pues a principios había un poco de oleaje y parecía que entraban aires otoñales, pero luego 
calmó e imperó la brisa calurosa del viento de garbí. Las extracciones resultaron variadas, ya que se opera en casi 
todas las modalidades. Y las cotizaciones van variando en función del día y la cantidad de especies capturadas.
La pesca de arrastre, los bous han llevado a diario gran diversidad de pescados y mariscos, como langostino, 
calamar, choquito, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, móllera, raya, caracol, galera, caballa, 
jurel, pulpo blanco, canana y morralla. El cerco, el lunes una traíña de Burriana arribó con 400 kg de letxa, siendo 
cada ejemplar de 20 kg. El martes, una llum nuestra subastó 300 cajas (8 kg/caja) de boquerón y 50 de sardina. El 
miércoles vendió de nuevo 200 de seitó. Y el jueves no caló.
La flota artesanal trasmallera, tres barquitas calan a la sepia. Una al mabre. Otra al mújol. Dos al pagel, sargo y corva. 
Tres tres al lenguado y rombo. Y otra de Castellón a la letxa pequeña y dorada.
El palangrillo costero, dos embarcaciones (1 de Peñiscola) atraparon con este arte de anzuelos bacoretas de 7 kg/
pieza y lampugas.  La recolecta de pulpo roquero con cadufo, tres barcas (1 de Benicarló) desembarcaron ejemplares 
de 1 a 2 kg. Y el atún rojo, cuatro barcos (1 de Blanes) pillaron a diario con anzuelo cada uno una pieza de 60 kg.

Este verano, las boyas de medición de las temperaturas de  las aguas marítimas, que son propiciadas por las redes 
de medida de Puertos del Estado Español, nos han dado unos valores de un episodio de gran calentamiento con 
registros excepcionales. Por estaciones, la boya de Valencia midió 29,94º C el día 11 de agosto, para superar en más 
de 1º C su anterior récord de 2015. La de Tarragona registró 29,77 el 11 de agosto y superó en casi medio grado su 
anterior medición. La de Cabo de Palos el 28 de julio llegó a 29,37 y la de Cabo de Gata a 27,93 en la misma fecha, 
batiendo ambas su propio récord. Ceuta marcó su máximo histórico el 6 de agosto con 24,6. Pero el recordman 
absoluto constatado por este organismo oficial en nuestro mar lo tiene la baliza de la Dragonera (Mallorca), que 
si ya ostentaba el récord de temperatura del agua desde el 2018 cuando marcó 31,27, ahora ha vuelto a batir esta 
marca en dos ocasiones por unas décimas el 11 de agosto.

Subasta matinal de letxas (pez limón) por un cerquero.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES D’AGOST DE L’ANY 2022 (I)
PEIXOS
Peix espasa (Emperador)    3.202 kg  
Total Marrajera………    3.202

PEIXOS
Seitó (Boquerón)                       43.411
Melva (Canutera)                             32
Llampuga (Lampuga)                      78  
Orá (Muixarra, Dorada)          10
Pagell (Breca, Pagel)           665
Peix espasa (Emperador)       23                         
Sardineta (Sardina)            4.755
Bacoreta (Sarda, Bacora)       56
                                         ______
    Total…………….          49.031
MOL·LUSCOS
Canana (Pota, Volador)           16                    
                                        ______      
Total Cèrcol………     49.047   
PEIXOS
Rallat (Bonito)                        126
Llampuga (Lampuga)               32
Sorell (Chicharro, Jurel)             6
LLiri (Anjova, Saltator)               6
Aspet (Barracuda, Espetón)      22

Bacoreta (Sarda, Bacora)     2.542
Sorella (Jurel real)                     4
Bisso  (Estornino)                      3
                                                _____                                                                        
Total Palangre…….       2.740  
PEIXOS 
Escrita (Ratjada, Raya)            206
Totina (Manta)                            2
Besuc (Aligote, Besugo)            10
Rallat (Bonito)                           94
Llampuga (Lampuga)                  8
Caballa (Verdel)                        32
Congre (Zafio, Congrio)             23
Gall (Pez de San Pedro)            35
Orá (Muixarra, Dorada)           125
Mussola (Escualos)                    4
Móllera (Faneca)                        2
Gallineta (Cabracho)               350 
Sorell (Chicharro, Jurel)            14
Asparrall (Raspallón)               184
Palá (Lenguado)                                    81
Sarg (Breado, Sargo)                            12
Lliri (Anjova, Saltator)                           284
Llobarro (Lubina)                                   48
Penegal (Bocanegra)                              4

Mabre (Herrera)                                   292
Aranya (Salvarriego, Araña)                    9
Pagell (Breca, Pagel)                       2.391
Peluda (Solleta)                                   13
Lluç (Pescadilla, Merluza)                    324
Rap (Pejesapo, Rape)                         271
Aspet (Barracuda, Espetón)                  33
Juriola (Rubio, Lucerna)                          7
Moll (Salmonete)                                  20
Morralla (Serranos, etc)                          4
Mero (Cherna)                                        3
Letxa (Serviola, Pez limón)                    50
Bacoreta (Sarda, Bacora)                    956
Sorella (Jurel real)                                 40
Llissa (Mújol, Lisa)                              625
Pagre (Hurta, Pargo)                             11
Bisso (Estornino)                                 13
Gatet (Pintarroja)                                  68
Roncador (Roncón)                            156
Rata (Miracielo)                                    32
Tigre (Lenguado portugués)                   2
Corva (Corvallo)                                 327
Missèria (Bruixa, Gallo)                          1
Mamona (Brótola de roca)                   60
Águila marina)                                       9

Dèntol (Sama, Dentón)                         20
Chopa (Cántara)                                   27
Morruda (Sargo picudo)                         1
Vidrià (Mojarra)                                     84
Salpa (Salema)                                      4
Rom (Rèmol, Rombo)                           85
Palaí (Acedía)                                     226
                                                     ______             
    Total..................................          7.665           
CRUSTACIS   
   Cranc de paleta (Cangrejo c.)      6
   Llagostí (Langostino)               423
   Galera (Estomatoideo)             311
   Llagosta (Langosta)                              370
    Llomàntol (Bogavante)                           10
                                                      _____
      Total................................ .      1.119
MOL·LUSCOS
Calamars (Chipirones)                    3
Sèpia (Choco, Jibia)                            166
Polp roquer (Pulpo roquero)             3.163
Polpa (Pulpón)                                       5
Caragol punxent (Cañailla)                     15
Total……………………        3.362
Total Tremall i d’Altres Arts..  12.146
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OPINIÓ
23 de setembre. Dia 
internacional contra 

l’explotació sexual i el 
tràfic de persones 

 Per Amalia Cabos Barreda

Per Marcela Barbé

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

El Hace ya mucho 
tiempo, más de seis 
años atrás, que el 
gobierno municipal 
anunció la llegada de 

muchos millones de euros que iban a transformar 
nuestra ciudad. Según nuestros gobernantes 
era la oportunidad para modernizar Vinaròs, 
para que diera un paso adelante, para avanzar. 
Después de seis años de EDUSI el fracaso es 
mayúsculo, el dinero no ha llegado por ninguna 
parte y los proyectos de Guillem Alsina están en 
la cuerda floja.

La realidad es que nadie del equipo de gobierno 
de Guillem Alsina se atreve a decir la verdad a 
los vinarocenses. Nadie quiere poner su cara 
en una rueda de prensa que diga que de los 
10 millones de euros anunciados han llegado 
poco más de 500.000. Nadie quiere asumir que 
la falta de gestión y de liderazgo de Alsina ha 
condenado a Vinaròs a perder unos fondos que 
nunca supieron gestionar y para los que nunca 
se dejaron ayudar.

Estamos esperando el día en que Guillem Alsina 
diga que después de seis años el Centro Social, 
buque insignia socialista y de la izquierda dentro 
del EDUSI, no se va a realizar. Que el presupuesto 
actual de más de 4,5 millones de euros y los 15 
meses que quedan para finalizar el plazo para 
justificar los gastos de EDUSI lo hacen del todo 
imposible. Pero aquí nadie da la cara ni nadie 
explica nada.

El gobierno de Guillem Alsina es el que más 
ruedas de prensa ha convocado en toda la 
historia del Ayuntamiento de Vinaròs. Muchas 
fotos, muchos titulares, muchas entrevistas y 
cortes de voz de temas intrascendentes, de 
gestión diaria del funcionariado, pero en cambio 
nadie aparece, ni explica, ni debate sobre los 
grandes pufos del gobierno Alsina que costarán 
millones de euros a los vinarocenses.
Alsina ha anunciado esta semana que repite 
como candidato y desde el Partido Popular le 
animamos a que deje de esconderse y dé las 
explicaciones que los vinarocenses merecen. 
Tras más de siete años gobernando Vinaròs todas 
sus promesas siguen siendo eso, promesas. Si 
quiere seguir siendo alcalde debería salir de su 
escondite y explicar por qué con los mayores 
presupuestos de la historia de Vinaròs seguimos 
igual que cuando llegó.

En estos próximos meses Alsina tendrá la ventaja 
de no tener que redactar ningún programa de 
gobierno. Le servirá con copiar el programa 
con el que se presentó en 2015 y 2019 porque 
después de ocho años nada de lo que prometió 
es una realidad y ese el principal motivo para 
cambiar de gobierno en Vinaròs.

            La oficina “ VIDA 
INDEPENDIENTE”  OVI, Sole 
Arnau Ripollés de Castellón 
es un proyecto impulsado 

por Travesal Cooperativa Valenciana, gracias a la 
financiación  conseguida por las subvenciones para la 
innovación social del ayuntamiento de Castellón.
La principal misión de OVI es difundir los derechos 
humanos y la vida independiente como eje 
vertebrador de todo tipo de acciones. Promover 
leyes políticas y recursos para orientar y potenciar las 
independencias de las personas dependientes.
Crear la figura de asistente personal tiene como 
finalidad el promover la autonomía de las personas 
con diversidad funcional, facilitar a la persona 
beneficiaria el acceso a la educación o al trabajo para 
incluirla en los temas previstos en la Convención de 
Naciones Unidas de derechos de las personas con 
discapacidad.
Las prestaciones que se ofrecen son acompañamiento 
y asistencia para desarrollar actividades personales, 
laborales, formativas, deportivas, culturales etc…
en su proyecto de vida independiente y apoyo en 
la comunicación en caso de precisarlo. También 
una asistencia o acompañamiento durante la etapa 
infantil, puede incluso incluir el acompañamiento 
escolar.
Muy importante no se debe confundir al asistente 
personal con la prestación para cuidados en el entorno 
familiar ni con el servicio de ayuda a domicilio, SAD.
La idea es que ninguna decisión que influya sobre 
ellos, las personas dependientes, deba realizarse sin 
su participación.
Para más información: 
ovicastello@gmail.com
Cll Sorita ,17.  12006
Castellón de la Plana
Telf. 624 65 43 69

EDUSI: Un gobierno 
frente al espejo

Asistente personal

En el debat que s’ha plantejat 
els últims anys, els arguments 
utilitzats per a recolzar posicions 
regulacionistes i permissives de 
la prostitució, s’han basat en el 
concepte de l’intercanvi a partir 

d’una lògica econòmica de mercat lliure, en el 
qual dues parts estan d’acord: una a vendre el seu 
cos, l’altra a comprar-lo, sense atendre a la realitat 
i a les condicions que hi ha darrere del mateix 
intercanvi. La prostitució és violència, i parteix 
sempre de desigualtats de gènere, edat, raça i/o 
renda. Les posicions que ignoren les relacions 
de diferència i desigualtat, reforcen els sistemes 
jurídics i econòmics que emparen una violència 
institucionalitzada i que mouen quantitats de 
diners incomptables per tot el món.
Tenim clar que darrere de tota persona prostituïda 
hi ha una persona que prostitueix, i un sistema 
complex que opera més enllà de la compravenda 
de cossos. Proxenetes, màfies, amos de pisos 
i locals, xarxes de tràfic de persones, grups 
del crim organitzat internacional, plataformes 
tecnològiques, proveïdors de begudes 
alcohòliques, narcotràfics, pornografia, cirurgia 
estètica, la indústria del sexe, l’univers de la 
prostitució és extremadament extens. L’entrada 
en la prostitució no és una decisió, és una relació 
esclavista i en les nostres societats contemporànies, 
les xarxes de tràfic s’han convertit en l’esclavitud 
del segle XXI.
L’explotació sexual a la qual estan sotmeses les 
víctimes de tràfic, està íntimament relacionada 
amb la prostitució. Una víctima de tràfic està 
mantinguda en l’esclavitud a través d’una 
combinació de força, coacció i intimidació que 
la priva de la seua llibertat. Les víctimes són 
enganyades en el procés de captació sobre 
el desenvolupament de la seua vida, els seus 
treballs, el viatge i la seua condició legal al país 
de destinació. La seua situació és invisible per 
a l’administració, els mitjans de l’estat o el tercer 
sector. Fins i tot per a les unitats especialitzades 
en aquests delictes de les Forces i Cossos de 
Seguretat. La víctima viu condemnada a l’abús, la 
violació dels seus drets i el control de tota la seua 
vida per part de tercers que es lucren amb la seua 
explotació. La víctima és deshumanitzada per a 
garantir el seu total sotmetiment.
Un estudi de la Universitat de València assenyala 
que a la Comunitat Valenciana hi ha entre 10.000 
i 13.000 dones prostituïdes, 164 bordells i més de 
50.000 anuncis a Internet que ofereixen sexe pagat, 
i assenyala la nostra Comunitat com el “centre 
del corredor de la prostitució”, un dels punts on 
més tràfic de dones es produeix anualment. Les 
dades proporcionades per la Generalitat són 
demolidores: el negoci de la prostitució genera 
més de 760.000 € al dia, 280 milions d’euros a 
l’any, el 0,24% del PIB valencià. Amb l’increment 
d’ordenances municipals i dels serveis de 
protecció, la prostitució s’ha trasllat a pisos i locals 
encoberts, i s’estén gràcies a l’ús de plataformes 
tecnològiques i de les xarxes socials.
El PSPV-PSOE, com a partit abolicionista de la 
prostitució i de totes les formes delictives que la 
sosté o reforça, continua lluitant per l’erradicació 
de la tracta i la prostitució, i per a protegir, així, els 
drets més fonamentals de tot ésser humà, perquè 
el tràfic continua sent un dels principals problemes 
i drames humans de la nostra societat.

Regidora de Benestar Social i Igualtat
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ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Manuel Villalta Juan B.Patón Silva
DE MAL A PEOR DESPILFARRANDO RECURSOS

Bueno pues ya han pasado 9 meses de la última 
remodelación del equipo de gobierno municipal 
del Ayuntamiento de Vinaròs. Remodelación que de 
todos son conocidos los motivos de la misma. Como 
también de la situación actual del equipo de gobierno, 
en minoría y ha expensas de la oposición.
Pero bien, después de 9 meses y con la actual situación 
y con todo lo ocurrido seguimos de mal a peor.
En Izquierda Unida opinamos que visto lo visto 
opinamos que si los partidos de la oposición están en 
el Ayuntamiento solamente para criticar todo aquello 
que hace y no hace el equipo de gobierno.
Si leemos la prensa local, vemos y escuchamos ruedas 
de prensa y algún programa de la televisión local 
podremos comprobar que todo son criticas de todo 
aquello que hace y no hace el equipo de gobierno, 
principalmente el Partido Popular.
En Izquierda Unida recordamos que en la pasada 
legislatura y en parte de la actual con el equipo de 
gobierno con mayoría la oposición lo acusaba de 
utilizar el rodillo en aquellos temas que le interesaban. 
En la actualidad el equipo de gobierno no dispone ni 
de rodillo ni cubo ni fregona. Solo dispone de minoría, 
pero sigue actuando igual como si dispusiera de la 
mayoría, y la oposición solo sabe utilizar la critica, 
critica y critica.
En Izquierda Unida opinamos que si los partidos de la 
oposición entienden que sus votantes los han votado 
para ese menester.
Claro que el equipo de gobierno ha hecho y hace cosas 
que estan mal, que son dignas de critica, si ademas le 
añadimos a esto frases de la oposición especialmente 
del Partido Popular, como es un equipo de gobierno 
que no se merece la ciudadanía vinarosenca. Es un 
equipo de gobierno que no defiende los intereses 
del pueblo, que son unos incompetentes solo están 
para cobrar a fin de mes. Y muchos piropos más del 
mismo estilo y incluso mas cargados de rabia y deseo 
de destrucción dia si y otro también.
En Izquierda Unida nos preguntamos que si los 
partidos de la oposición según manifiestan ellos 
mismos en muchas ocasiones están para defender 
los intereses del pueblo, como se puede entender 
que ya llevan 9 meses y casi seguro que asta final de 
legislatura aguantando a un equipo de gobierno con 
esas condiciones y mas aun con minoría.
Como ya sabemos existe un refrán que dice “el predicar 
no es dar trigo.” Al Partido Popular ya lo hemos visto 
gobernar con mayoría en Vinaròs, y ya hemos visto 
y padecido su gestión, y en muchos temas aun los 
estamos padeciendo.
En Izquierda Unida entendemos que los intereses 
del pueblo se pueden defender de muchas maneras 
incluso desde la oposición y no solo utilizando la 
táctica de cuando peor mejor. Esa táctica solo es 
utilizada por interese personales y partidistas. I eso si 
es ir DE MAL  A PEOR.

Los ciudadanos de Vinaròs nos preguntamos cómo es posible que siendo que las administraciones 
públicas están batiendo records en recaudación de impuestos, no repercuta en la calidad de vida de 
los ciudadanos y no se note una mejora en los servicios que recibe la población. Y esto pasa con el 
gobierno local, el autonómico y el nacional.
  Los vinarocenses vemos como nuestra calidad de vida se deteriora día a día: los delitos aumentan 
constantemente; las ratas campan a sus anchas  llegando a ser una plaga muy preocupante; el 
alumbrado público es un desastre con zonas del municipio en penumbra o en absoluta obscuridad 
y pasan semanas antes de que se dignen cambiar un foco fundido o roto a pesar de los continuos 
avisos; las auto caravanas incumplen la ley sistemáticamente sin que el ayuntamiento se inmute; los 
baches en las calles y carreteras son cráteres donde se destrozan las ruedas de los coches; las aceras 
son un peligro para los peatones pues muchas  resbalan con la humedad y la lluvia; la pavimentación 
de las aceras que se ha hecho este verano es un desastre pues cada baldosa está puesta a un nivel 
diferente, facilitando que los peatones tropiecen; no se facilita la instalación de empresas que puedan 
dar a los habitantes de Vinaròs puestos de trabajo que tanto necesitan; no se actúa (aunque se pueda) 
contra los okupas-jeta-anti-sistema que acaparan los recursos sociales, dejando a muchas familias 
necesitadas sin poder acceder a dichos recursos; se pagan favores políticos con puestos innecesarios 
en cualquier estamento público, con cargo a nuestros bolsillos claro,  o  donde puedan meter al 
amigo, al cuñado o al amiguete de turno como es el caso de los dos secretarios que tenemos en 
nuestro Ayuntamiento: uno de ellos es un profesional que ha ganado su plaza en oposición y cumple 
con su trabajo, el otro con el mismo sueldo no sabemos exactamente a qué se dedica;  se  pierden 
cada año miles y miles de euros que se han de pagar como indemnizaciones u otros conceptos por 
negligencias varias de la Administración Local; no se gestionan con la Generalitat Valenciana los 
problemas del Hospital de Vinaròs, que con las carencias que padece, sobre todo de personal médico, 
lo han puesto a la cabeza como el centro con la mayor lista de espera de la provincia de Castellón y el 
tercero en toda la comunidad.
El dinero que se recauda es nuestro, y los políticos son meros administradores a nuestro servicio. Eso 
se les olvida siempre, pero nosotros, los ciudadanos, no lo debemos olvidar y tenemos la obligación 
de exigir que se utilicen bien nuestros recursos.                                                                                                                                
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ESPORTS

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Remuntada i primera victòria del Vinaròs CF
UD PUÇOL 1- 2 VINARÒS CF 

Joan Beltrán Quintero/ Fotos Rafa Danta

Aquest diumenge 25 de setembre Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Bici. Es 
tracta d’una activitat oberta a tota la ciutadania en general per gaudir una d’una jornada 
esportiva amb amics i familiars, al mateix temps que es promou l’activitat física. D’altra 
banda, el Dia de la Bici també forma part de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, amb 
l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport sostenible i respectuós 
amb el medi ambient. 
La regidora d’Esports, Begoña López, ha detallat que el Dia de la Bici constarà d’un 
recorregut urbà de 10Km, passant pel centre de la localitat i la costa, amb sortida des de la 
carpa de l’Atlàntic. Segons assenyalava “es tracta d’una activitat no competitiva, on el més 
important és gaudir d’una passejada en bicicleta”. 
Les inscripcions per a participar en el Dia de la Bici es poden realitzar fins al 22 de setembre 
al web www.hj-crono.es. Cal destacar que la inscripció inclou samarreta i botella metàl·lica 
com a obsequi, a més d’avituallament. Important destacar que per a participar serà 
imprescindible l’ús del casc.
López comentava que “per als més petits, que potser encara no dominen del tot la bicicleta, 
es faran activitats a la carpa de l’Atlàntic amb circuits i exercicis perquè puguen gaudir 
de l’esport i al mateix que milloren la seua pràctica amb la bici”. Per acabar, la regidora 
animava tots els veïns a participar en aquesta jornada d’esport, germanor i sostenibilitat. 

Vinaròs celebrarà diumenge el Dia de la Bici

El Vinaròs Club de Futbol va aconseguir la primera victòria de la temporada a costa 
d’un timorat UD Puçol que va tornar a pecar de falta d’encert i va sumar la seva tercera 
derrota consecutiva. Tots dos equips afrontaven el xoc amb la imperiosa necessitat de 
sumar els tres punts per a intentar trencar la negativa dinàmica en la qual es trobaven 
immersos que encara no coneixien la victòria en la present temporada.
Fins ben entrat el primer temps no es va registrar el primer acostament de perill, en 
aquest cas a càrrec del conjunt vinarossenc que va poder obrir el marcador amb una 
claríssima ocasió de Francesc Re, que va pecar d’indecisió i no va aconseguir resoldre 
un mà a mà davant el porter local. Instants després Alex Lozano llençava un xut 
directament al travesser que feia tremolar la porteria de l’UD Puçol.
Malauradament, al minut 20 quan millor semblava estar el Vinaròs, va arribar el gol 
dels valencians. El de Puçol culminaven en boca de gol un contraatac conduït per 
banda dreta després d’una pilotada llarga des de la seva defensa. El gol va caure com 
un gerro d’aigua freda sobre els vinarossencs, que a partir d’aquest moment va veure 
els fantasmes d’una nova derrota.
No obstant Alex Lozano, al minut 26 va assolir empatar el partit després de rematar amb 
el cap un córner llençat magistralment per Alexandre Rodriguez. Dos jugadors amb 
molta experiència aquests dos últims que sense dubte són peces clau en l’esquema de 
joc de l’entrenador Eloy Lorente.
La segona meitat començava amb un 1 a 1 al marcador que duraria ben poc, gràcies 

al fet que el vinarossenc Pablo Hidalgo deixes morta una pilota dins 
l’àrea rival, que el seu germà i talentós Marcos Hidalgo transformava 
amb l’últim gol del partit i que certificava la victòria dels del Baix 
Maestrat. Si bé l’UD Puçol va intentar buscar el gol de l’empat, qui 
marcava el ritme del partit eren clarament els vinarossencs, que tant 
físicament com organitzativament estan molt a punt.
Els primers 3 punts d ela temporada que se’n van cap a Vinaròs que 
viurà una nova jornada de futbol aquest cap de setmana davant del 
Godella el diumenge a les 11:30 del migdia.
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Es poden adquirir:
A la oficina del club
Oscars pub
Bar san Francisco
Bar la Puebla 
Cafetería Costa Cálida
La Farola

El dissabte dia 24 de setembre a les 18:00 hores 
al Pavelló Municipal de Vinaròs, és disputarà un 
partit amistós de la Categoria Sènior Masculí, 
entre el Tudor Bars CBM Vinaròs i l’equip aragonés 
del BM Utebo, de categoria 2ª Nacional.
Partit que es fa, en memòria de José Ramón 
Delhom, persona molt vinculada al club, i que 
volíem moltíssim.
Delhom, va començar a jugar a l’handbol al seu 
poble de la Sénia, on vivia. D’allí va passar a 
l’equip vinarossenc, on va ser un dels jugadors 
destacats, a més va col·laborar activament amb 
l’Handbol Vinaròs, i fins i tot els seus fills Alma i 
Josep, van jugar en els equips de la base del Club.

Enguany es continua amb un sènior patrocinat per 
Tudor Bars  que està al grup “B” de la 1ª autonòmica 
compost per 14 equips. Any difícil després de les 
baixes de la columna vertebral d’aquests darrers 
anys. Amb molta juventut es tractarà competir de la 
millor manera possible. 
Per altra banda el juvenil patrocinat per Roda 
Construcción y Diseño jugarà la primera fase davant 
del Benicarló, Vila-real, Castelló i Nules.
A més a més comptem amb un equip infantil, 
patrocinat per Art Clínic. Tot i que encara no es 
coneix el calendari, ben segur que en les ganes que 
entrenen faran una bona temporada.
I per últim els pre-benjamins, que cada dia hi han 
més xiquets passant-s’ho pipa corrent aprenent 
d’aquest meravellós esport.

TRIANGULAR CAMBRILS SENIOR MASCULÍ:
El dissabte 17 el Tudor Bars, va jugar un triangular a 
Cambrils, fent partits de 40 minuts.
El primer partit davant dels locals es va guanyar per 
17-20, un partit molt seriós i treballat pels nostres, 
que van anar per davant tot el partit.
El segon partit devant Handbol Ribes, es va perdre 
per 17-25, els barcelonins es van aprofitar de la seua 
alçada, del cansament dels nostres.
Ens quedem amb que l’equip va competir i mentre el 
físic li va durar va donar bona imatge.
  Pel Tudor Bars CBM Vinaròs van jugar : Cristian 
Gimeno, Cristian Miralles (4), Carlos Castel (1), Sergi 
Albacar (1), Marcos Chaler(1), Nahuel Cada (3), 
Agustín Serrano (6), Quim Sanz (3), Tati Adell (4), 
Sergi Llonart (13) i Gabri Albiol (3).
Dissabte 24, a les 18 hores es jugarà el primer partit 
en memòria del senienc Josep Delhom, ex jugador, 
ex entrenador i ex directiu del handbol Vinaròs que 
ens va deixar el any passat.
El Vinaròs i alguns jugadors ex companys de Delhom 
jugarà contra el C.B. Utebo de Zaragoza de 2ª 
Nacional.
Després, a les 20 hores els juvenils del Roda 
Construcción y Diseño, debutaràn a la lliga davant 
del C.H. Benicarló, per començar el miniderbi.
Vos esperem a tots per honrar la memòria del nostre 
excompany Delhom i per animar als nostres davant 
dels benicarlandos.

Club Balonmano 
Vinaròs

El club TAEKWONDO ATENCIA, participó el 
sábado 17 en el II Open de Moncada (Valencia). 
Depués de todo este verano, es el primer 
Campeonato para el rodaje de nuestros 
deportistas.
Resultados:
Eric Atencia - Oro
Berta Agustí - Plata
Martín Martin - Plata
Ruslan Munteanu - Plata
Didac Marza - Bronce
Lluís Monfort - Bronce
Vitalia Daniela - Bronce
Maxim - Bronce
David Adrei -Bronce
Romeo Gellida -Bronce
David Ortega - Bronce.
Queremos dar ÁNIMOS a nuestra deportista 
Berta, para que se recupere de la lesión que 
tuvo en la final del Campeonato.
#taekwondo #vinaros #alcabar 
#clubtaekwondoatencia #deporte #diciplina 
#SACRIFICIO.

Club Taekwondo 
Atencia
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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 
 

 
 

 

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 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
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ANUNCI LICITACIÓ

  

  

 
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 

 
      
     ANUNCIO LICITACIÓN 
 

 

 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2364 de fecha 15 de septiembre de 2022, se 
aprueba el expediente y los pliegos para la contratación en DOS LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN INTERIOR DE ALTA EFICIENCIA (LOTE 1) E INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES UBICADA EN EL CENTRO DEL CONOCIMIENTO DEL VINALAB (LOTE 
2), obra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo de 
crecimiento sostenible 2014-2020 y por la Conselleria de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad Digital 
dentro del plan de impulso Territorios Innovadores. (Exp. Gest. 6152/22 Grals. 35/22). 
 
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 28 de septiembre de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
 
 
El alcalde 
 
 
 
 
Vinaròs a  16 de setembre de 2022   
     

ANUNCI LICITACIÓ

  

  

 
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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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

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

Per a  

xiquetes  

i xiquets 

de P3

NOVA 
ACTIVITAT DE 
PSICOMOTRICITAT 
AL CME!

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

Sopar de exalumnes del CEIP Sant Sebastià, quinta del 75
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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

24 setembre ROCA C/Sant Francesc 6
25 setembre GUIMERÁ Plaça Església
26 setembre ADELL  P.Picasso-Pius XII

27 setembre SANZ C/Pont 87
28 setembre VALLS Av.Fco J. Balada 24

29 setembre MATEU C/Sant Francesc 103
30 setembre TORREGROSA Av Llibertat 9 

* 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



24 de setembre de 2022
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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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