
E L  D I A R I E TVinaròs
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL       1 d’ octubre de 2022 Núm 3.243 - 2 €

El Col·legi de Metges denuncia 
que l’hospital no té neuròlegs

La gran trobada 
dels quintos del 72
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I M P O RTA N T
Aquest setmanari no accepta com a 
seues les opinions expressades pels 
col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l’autenticitat 
de la publicitat. Les col·laboracions ens 
poden fer arribar per correu electrònic 
a diariet@vinaros.es i no podran 
sobrepassar les 25 línies en Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fix. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
DNI de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del 
representant responsable. No s’admetran 
pseudònims. La direcció no es compromet 
a publicar les col·laboracions que arriben 
després del dimarts a les 13 hores.

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’alcalde Guillem Alsina, acompanyat pel primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Albella, ha re-
but a la directora General de Ports, Maria Luisa Martínez i la subdirectora general de Ports Maria Pilar Álva-
rez, per parlar de les actuacions previstes al municipi i traslladar les principals demandes de l’Ajuntament 
per a la millora de la zona portuària. Així mateix, a la reunió també ha assistit el president de la Confraria 
de Pescadors, Mateo Fresquet. 
Una de les principals reivindicacions ha sigut la neteja de les instal·lacions i manteniment del mobiliari, a 
més de la millora de la il·luminació i tasques jardineria a les zones verdes.
El regidor Albella ha destacat que posar en valor la infraestructura és una de les principals prioritats per 
part de l’Ajuntament. En aquest sentit, assenyalava que “es tracta d’una infraestructura fonamental per al 
sector pesquer, però també per al turisme i la ciutadania en general, perquè és el principal punt de conne-
xió amb la zona sud de la localitat, per tant és molt important oferir unes instal·lacions òptimes”. 
Per a seua part, l’alcalde Alsina ha traslladat a la directora Martínez la necessitat de finalitzar Pla d’Usos 
del port que es redacta de forma conjunta entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana, un document que 
segons indicava “és fonamental per al futur desenvolupament del port”.
Des de la Confraria de Pescadors s’ha demanat l’adequació de la llotja o bé construir-ne una de nova, adap-
tada a les noves necessitats del sector, així com el trasllat i/o renovació de la màquina de fabricar gel per 
oferir un millor servei. 
La directora Martínez ha atés totes les demandes de l’Ajuntament i de la Confraria de Pescadors, i anuncia-
va que des de la Generalitat Valenciana s’ha previst una partida d’1,7 milions d’euros per adequar el moll de 
llevant. Segons indicava es “preveu que per aquest mateix any estiga redactat el projecte, que ens servirà 
per a poder licitar les obres”. 
Monument a la dona pescadora
La trobada amb Ports també ha servit per acordar la instal·lació d’un monument a l’entrada de la zona 
portuària per homenatjar el paper de la dona dintre del sector pesquer. Alsina ha destacat que “Ports serà 
l’encarregat d’assumir la inversió, mentre que l’Ajuntament proposarà artistes per a esculpir el monument”. 
Segons assenyalava les dones al llarg de la història també han tingut un paper molt important dintre del 
sector pesquer, molts cops relegat al segon pla, i amb aquest monument es vol retre l’homenatge que 
mereixen.

L’Ajuntament transmet a Ports les principals 
necessitats per adequar la zona portuària

Un millor manteniment de les instal·lacions, acabar el Pla d’Usos enfocat 
a la millor relació del port amb la ciutat,i una nova llotja i fàbrica del gel, 

les reivindicacions
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Vinaròs ha estat present el fòrum Greencities que s’ha celebrat en el 
Palau de Fires i Congressos de Màlaga durant els dies 21 i 22 de set-
embre. En total s’ha comptat amb la participació de més de 70 muni-
cipis, prop de 250 experts sobre gestió urbana i més de 300 empreses 
i entitats internacionals representades, de les quals un centenar han 
participat en la zona expositiva.
Els tècnics municipals d’Innovació Digital i Transició Ecològica han as-
sistit a diferents ponències sobre connectivitat, digitalització, destina-
cions turístiques intel·ligents, economia circular, mobilitat, renatura-
lització, finançament, emprenedoria, etc.
També han tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà solucions i 
eines per a millorar els equipaments públics com a aplicacions de elec-

tromobilitat, administració electrònica, energia fotovoltaica, comuni-
tats energètiques, promoció del comerç local, sistemes de control per 
a enllumenat públic, gestió intel·ligent de l’aigua, monitoratge de la 
contaminació ambiental, ciberseguretat i analítica de dades, entre al-
tres.
Vinaròs, com a membre de la xarxa Innpulso, que reuneix a les 83 ciu-
tats més innovadores d’Espanya, ha comptat amb el seu propi espai de 
networking on s’ha reunit amb diferents empreses.
A més, Vinaròs ha participat en la ‘I Trobada de Tècnics de Ciutats” amb 
l’objectiu de posar en comú els reptes i desafiaments que aborden els 
municipis des d’un punt de vista tècnic i operatiu en la gestió de les 
agendes urbanes locals.

Vinaròs participa en el 
fòrum Greencities

Es tracta de la trobada de referència 
a Espanya sobre ciutats intel·ligents, 

innovadores i sostenibles
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Aquesta setmana s’ha impartit la formació de cuina vegana adreçada 
als restaurants de la ciutat interessats en participar en les I Jornades 
de la Cuina Vegana, que es faran del 21 d’octubre al 6 de novembre. La 
reconeguda cuinera Vanesa Bustos ha sigut l’encarregada de mostrar 
diverses receptes i totes les possibilitats que pot oferir aquest tipus 
de cuina. En total han participat 21 persones en representació de 12 
restaurants interessats en conèixer nous conceptes de la cuina vegana 
i participar en les jornades.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha 
destacat que les Jornades de la Cuina Vegana són una nova iniciativa 

impulsada pel Departament de Turisme, amb el suport de Vinaròs Gas-
tronòmic, per oferir una experiència culinària innovadora a la comar-
ca. Segons assenyalava Albella “la formació que s’ha impartit sobretot 
ha servit perquè els cuiners poguessen adquirir més coneixements so-
bre la cuina vegana per oferir receptes originals i sorprenents durant 
les jornades”.
Els establiments interessats en participar en les I Jornades de la Cui-
na Vegana, que se celebraran del 21 d’octubre al 6 de novembre, es 
poden inscriure a través de la seu electrònica de l’ajuntament fins al 
dilluns 3 d’octubre.

Un total de 12 restaurants participen en la formació 
sobre cuina vegana impulsada pel Departament de Turisme

Es tracta d’una iniciativa pionera a la comarca amb la finalitat de celebrar les I Jornades de la Cuina 
Vegana durant els mesos d’octubre i novembre

La Regidoria d’Obres i Serveis, encapçalada 
per Carmen Morellà, ha realitzat tasques de 
millora i renovació dels parcs canins ubicats 
a la plaça de les Catalinetes i al carrer de Les 
Camaraes. En el primer cas, les feines han con-
sistit en la instal·lació d’un túnel d’agility, una 
piràmide i una roda perquè les mascotes pu-
gen jugar, mentre que en el parc de Les Cama-
raes s’ha renovat el sistema de reg localitzat, 
que presentava algunes deficiències. 
Cal destacar que aquestes actuacions formen 

part de la iniciativa del govern municipal per 
fer la renovació de tots els parcs canins de la 
localitat durant aquesta legislatura, per tal 
de garantir uns elements de joc òptims per a 
les mascotes. En aquest sentit, recordem que 
l’any passat es va fer la renovació del parc que 
hi ha ubicat al carrer de Les Camaraes, mentre 
que al 2020, es va renovar el de l’avinguda de 
Castelló. 
La regidora Morellà ha destacat que aquestes 
actuacions són una mostra del compromís de 

l’Ajuntament per a la millora dels espais ur-
bans. Segons insistia “és molt important dis-
posar de parcs canins a la localitat perquè els 
propietaris dels gossos tinguen un espai per 
jugar amb seguretat amb les mascotes, en les 
zones cèntriques del municipi”.
D’altra banda, Morellà anunciava que per 
aquest any ja s’ha pressupostat la plantació 
d’arbres al parc de l’avinguda de Castelló per 
oferir més espais amb ombra i per al 2023 es 
farà l’adequació del parc de la Paret Blanca.

L’Ajuntament millora els parcs canins del municipi
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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 de Vinaròs ha aprovat en el ple 
ordinari de setembre celebrat dijous modifi-
car el pla normatiu anual 2022 per a inclou-
re en l’ordenança de convivència ciutadana 
la iniciativa impulsada per Totes i tots som 
Vinaròs (TSV) per a multar  el subjecte actiu 
de la prostitució, és a dir als que forcen a una 
persona a prostituir-se o la que paga pels ser-
veis sexuals i no a les dones que els ofereixen. 
El punt va ser aprovat amb els vots a favor de 
PSPV, TSV, Compromís, PVI i regidor no adscrit 

i l’abstenció de PP i C’s. 
Cal recordar que la moció va ser presentada 
per TSV en el ple del passat mes de juny, sent 
aprovada amb els vots a favor de PSPV, TSV, 
Compromís i l’edil no adscrit i l’abstenció de 
la resta de grups (PP, PVI i C’s).  
D’altra banda, el ple també va aprovar el canvi 
de concessió de la parada 27 del mercat, de 
venda de productes varis. Es va aprovar amb 
els vots a favor de tots els grups i l’abstenció 
de C’s i el regidor no adscrit. 

Un altre punt aprovat va ser la modificació de 
la denominació de la comissió informativa de 
l’EDUSI i Edificant, que passa a denominar-se 
comissió informativa de l’estratègia EDUSI, 
Pla Edificant i Fons Next Generation. El PP es 
va abstindre en aquest punt, lamentat Juan 
Amat com a portaveu del partit, l’escàs con-
tingut del ple i va qualificar de “ridícul” que 
es porte a debat una simple aprovació de 
canvi de nom d’una comissió.

El ple aprova modificar el pla normatiu i la ordenança 
ciutadana per multar els que paguen per serveis sexuals

DIARIMES.COM
Els dos últims llaguts tradicionals de l’Ebre es troben a les drassanes de Vinaròs 
per ser reparats. L’estat en què es troben aquestes dues embarcacions, que 
s’utilitzen al pas de barca de Flix, ha retardat uns mesos la fi de l’actuació, que 
s’allargarà com a mínim fins al desembre. Actualment s’està retirant i substi-
tuint les taules i costelles dels llaguts per unes taules de pi roig.
 
Pròximament, es farà el calafatat de les embarcacions. L’alcalde de Flix, Fran-
cesc Barbero, ha apuntat que és «preferible» fer totes les reparacions neces-
sàries per retornar els llaguts a l’aigua en un estat «òptim». La reparació té 
un pressupost de 212.355 euros i compta amb el suport de la Diputació de 
Tarragona.

Les embarcacions utilitzades al 
pas de barca de Flix es reparen 

a Varadero Vinaròs

X.Flores
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X.Flores
Nueva junta de la CofradiaEl Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha 

sentenciado que la expulsión del portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, 
del pleno ordinario de septiembre de 2018 por el entonces alcalde, Enric 
Pla (TSV) fue “arbitraria”. 
Amat compareció ayer para valorar esta sentencia firme y dijo que su ex-
pulsión “se produjo sin tener en cuenta el reglamento y simplemente por 
estar ejerciendo mis funciones y por incomodar al gobierno municipal”.
Tras ese pleno, Amat interpuso un recurso que el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 de Castellón desestimó en marzo de 2019.  
“Entonces Pla y Alsina salieron para explicar que el juzgado les había 
dado la razón, aunque sabían perfectamente que la sentencia no era fir-
me”, señaló Amat. De hecho, el portavoz popular recurrió esta sentencia 
al TSJCV, que le da la razón. 
Una sentencia que, según Amat “evidencia las carencias democráticas 
que se dan en el Ayuntamiento de Vinaròs, porque son conductas que se 
han mantenido en el tiempo con PSPV y TSV en el gobierno” y que indica 
en su literal, firmándola tres magistrados,  que “se invita al recurrente a 
que abandone el pleno entre la segunda y la tercera amonestación, lo que 
implica que la sentencia de primera instancia no valoró adecuadamente 
la prueba obrante en autos”. 
Según Amat, “esto es importante, porque señala que aunque hubiera una 
sentencia que en primera instancia dijera que la expulsión era válida, lo 
decía porque había entendido que se habían dado las tres amonestacio-
nes, lo que no había pasado”. 
La sentencia concluye que el alcalde, Enric Pla, “adoptó la expulsión del 
pleno de un concejal sin que tal decisión se fundamente en motivo legal, 
decisión que fue desproporcionada y supuso un exceso en el ejercicio de 
sus funciones, que ha supuesto en una limitación injustificada del dere-
cho fundamental del concejal al ejercicio de sus funciones”.   
Amat acusó al entonces secretario del ayuntamiento -actualmente vice-
secretario-  de haber firmado “un acta de vergüenza que trató de dar co-
bertura a una expulsión manifiestamente arbitraria”. 
El portavoz popular lamentó también que el actual alcalde, Guillem Alsi-
na, no haya comparecido para dar cuenta de esta sentencia. “Les hemos 
dado un plazo para ver si lo hacían, pero no lo han hecho, cuando sí salie-
ron muy rápido cuando recibieron la sentencia en primera instancia para 
decir que les había dado la razón”.   
Para Amat, esta sentencia “pone negro sobre blanco y evidencia que en 
ese pleno si alguien tiene que avergonzarse de su conducta es el alcalde 
y no quien fue expulsado”.

El TSJCV sentencia que Amat fue expulsado de manera arbitraria 
del pleno de septiembre de 2018 

Tres magistrados concluyen que el entonces alcalde, Enric Pla, se excedió 
en el ejercicio de sus funciones y la expulsión fue injustificada

El momento de la expulsión
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, fue expulsado del pleno 
ordinario de septiembre de 2018 por el alcalde, Enric Pla, en el ter-
cer punto de la sesión, en pleno debate sobre una moción que había 
presentado Compromís sobre el retorno a Vinaròs de los exámenes 
teóricos de conducir.
Amat fue expulsado después de dos amonestaciones por parte del 
munícipe, que le invitó a salir tras haber pedido al concejal popular 
que retirara una frase y negarse éste a hacerlo. En concreto, Amat 
señaló que consideraba que Pla ejercía la presidencia del plenario 
“de manera dictatorial”. Pla pidió que lo retirara, y Amat contestó 
que no lo haría al no estar llamándole dictador, sino que en su opi-
nión estaba conduciendo el plenario de una manera dictatorial, lo 
cual era “una expresión descriptiva”. 
El portavoz popular mostró después de ser expulsado de forma aira-
da su desacuerdo con la decisión, puntualizando a Pla que no podía 
hacerlo con dos amonestaciones, ya que se requieren tres según el 
reglamento, y dijo que abandonaba la sala a pesar de que el secre-
tario, allí presente, no se había pronunciado al respecto. 
Acto seguido, los otros siete concejales del PP también se levanta-
ron y abandonaron la sesión plenaria, sin votar el punto. 
Por último, Juan valoró las primeras declaraciones de Alsina como 
candidato a la reelección como alcalde. En este sentido, dijo que “es 
un orgullo que diga que no pactaria con el PP, porque es el mismo 
señor que dijo que pactaría con Compromís sabiendo que un con-
ceejal de este partido había metido la mano en la caja”. 

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat,ha lamentado 
que “la situación en el Hospital comarcal de Vinaròs está llegando a un punto insosteni-
ble tras hacerse público el comunicado del Colegio de Médicos de Castellón alertando 
del cierre del servicio de neurología”.
Amat ha señalado que “la UCI estuvo a punto de cerrarse y sigue sin una solución defini-
tiva, existen problemas en salud mental, en urología, en dermatología, ahora se denuncia 
el cierre del servicio de neurología, la situación no mejora, se incrementan los problemas 
y se requiere de una acción concreta, eficaz e inmediata”.
Los populares han lamentado al mismo tiempo “el silencio del Alcalde, Guillem Alsina, 
que permanece callado sin defender los intereses de los vinarocenses para no incomodar 
la gestión del PSPV-PSOE al frente de la Consellería de Sanidad”.
Juan Amat ha afirmado que “necesitamos que se asuman responsabilidades en la Conse-
lleria de Sanidad y que dejen de mirar hacia otro lado. A la vez que pedimos al Alcalde 
que ponga por delante la salud de los vinarocenses a su interés partidista. Alsina con su 
silencio muestra una actitud servil hacia su partido, que perjudica a Vinaròs”.
Finalizaba Amat comprometiéndose “a seguir reclamando aquello que los vinarocenses 
necesitan, a alzar la voz ante la Conselleria para reclamar las soluciones que precisa el 
Hospital y denunciando la dejadez del Alcalde que ni siquiera reivindica para no incomo-
dar a su partido”.

El PP denuncia que los problemas en Neurología del Hospital 
comarcal de Vinaròs “agudizan el caos sanitario”
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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

Homenaje a Miguel Gómez, por todos los 
años y afecto dedicados a nuestra CofradiaNueva junta de la Cofradia

Nuestros  DJs

La Hermandad de Nazarenos Jesus Cautivo y Merced de Vinaròs celebró la Romería de la Festividad de Nuestra Sra de la Merced el pasado 25 de septiembre. 
Los actos se iniciaron a las 8.30 horas con la concentración de romeros en la casa de la cofradía, y después se partió hacia el Tentadero, donde se sirvió una 
comida de hermandad. 

Romería de la Festividad de Nuestra Sra de la Merced
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Com hem dit, la Xina és el segon major con-
sumidor de petroli del món, i encara que els 
àrabs es mantinguin en l´exigència de co-
brar amb petrodòlars a tothom, la Xina s´ha 
proposat canviar aquesta exigència, i a prin-
cipis de 2022  Aràbia Saudita ha acceptat el 
pagament del petroli servit a Xina en yuans.  

Es diu, en segons quins mitjans, que aques-
ta notícia no ha sigut informada amplia i 
globalment amb l´excusa de la guerra de 
Ucraïna, i per precaució, donat l´estat gene-
ral i convuls de l´economia mundial.  De fet 
aquest canvi és una molt desagradable no-
tícia pels EUA, dons dona el tret de sortida 
d´una pèrdua de poder  del dòlar americà. 
I el yuan xinès ha augmentat de valor com 
divisa d´interès internacional.

Sembla doncs que els àrabs ja no es fien 
tan del paraigües protector dels americans, 
especialment vistos els darrers esdeveni-
ments, que mostren els EUA com un país 
amb un cert nivell de desastre, amb el país 
dividit clarament en dos projectes molt di-
ferents (??) entre republicans i demòcrates, 
on la política esdevé  una mena de pallas-
sada, amb una població civil pobre i insana, 
que dona, en general, una imatge de pèrdua 
de credibilitat. Pot semblar anecdòtic, però 
això els fa perdre influencia i poder a nivell 
global. 

Recordem que durant la campanya electoral 
de 2019, i en accedir a la presidència dels 
EUA, el Sr. Biden va rebutjar tenir tractes amb 
el sàtrapa saudita Mohamed Bin Salman Al-
Saud, qui va fer assassinar al periodista Ya-
mal Jashogyi, i que, a demés, va tractar de 
“pària” al príncep Bin Salman, per això les 
relacions bilaterals entre els EUA i els àrabs 
han sigut prou fredes des d´aleshores. I ara 
Biden ha fet tot el possible per visitar i con-
vèncer aquest personatge de que posi més 
petroli en el mercat, per evitar l´escassesa 
i la pujada de preu del recurs, en no poder 
comptar amb l´ importat des de Rússia. 

La trobada de l´americà i el saudita es va 
portar a efecte el passat mes de juliol de 
2022. Biden hi anava amb l´esperança de 
que uns 3 milions de barrils/dia de petroli, 
que els àrabs i els emiratians tenien “vaga-
rosos”, els fessin arribar als mercats inter-
nacionals. De tota manera, l´Agència Inter-
nacional de l´Energia afirmava que aquells 
3 milions de barrils/dia sols signifiquen el 
3% de la demanda global, i que això no faria 
canviar els preus.

Tanmateix ara Aràbia s´apropa a la Xina. No 
li importa que el règim xinès sigui comunis-
ta (!?), totalitari, opressor, mentre li compri 
el petroli i, qui sap si algun dia els xinesos 
també poden protegir als àrabs d´una ame-
naça exterior.  Definitivament, si Aràbia 
Saudita decideix acceptar els yuans xinesos, 
això podria ser l´inici de la fi del domini del 
dòlar. El yuan no faria més que augmentar 
el seu valor en relació a les altres divises, 
produint un “efecte dominó” en l´economia 

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

mundial, segons el qual, altres països proveïdors de 
recursos naturals a la Xina, com els africans o els lla-
tinoamericans, poc propensos a tolerar la influència 
americana, acceptarien el pagament de les seves ex-
portacions amb la divisa xinesa. Segons un canvi de 
paradigma de tal magnitud, amb el descabalament 
dels EUA com “hegemon” mundial, i el possible as-
cens de la Xina cap aquest protagonisme, quina seria 
la reacció més esperable dels EUA ??.  En multitud de 
situacions conflictives, i de menysteniment dels seus 
interessos econòmics i geopolítics, ells ho han pro-
vat d´arreglar amb tripijocs de molt mala intenció o 
amb les armes.  

Només cal recordar, com exemple de maquinació 
diabòlica, el que li va succeir a aquell polític socialis-
ta francès Dominique Strauss Kahn, quan era Direc-
tor Gerent del FMI (Fondo Monetari Internacional) 
(2007-2011), i que també era aspirant socialista a 
President de França, en oposició al “republicà” Ni-
colas Sarkozy, en les eleccions franceses de 2007. 
Strauss-Kahn des del FMI havia proposat que aquest 
organisme crees una moneda pròpia, que algun dia 
pogués suplantar el dòlar com divisa de reserva, per 
reforçar l´estabilitat del sistema econòmic mundial, 
i que servis de relleu per reemplaçar el dòlar com 
actiu preferible pels bancs centrals. Cal imaginar-
se la gracia que els hi va fer als Estats Units aquesta 
proposta. L´establishment econòmic americà es  va 
proposar acabar amb la seva carrera, com economis-
ta i com polític socialista francès. Matar dos pardals 
d´un sol tret.

Era ben sabut que Strauss-Kahn tenia una afecció 
malaltissa per les dones (una manera de dir-ho). El 
14 de maig de 2011 residia a l´Hotel Sofitel de Nova 
York, quan una empleada de càmeres de l´hotel el va 
acusar de haver-la  tancat a l´habitació, i de sotmetre-
la a vexacions sexuals. Hi va haver una comprovació 
mèdica positiva sobre el cas, però en descobrir-se 
que la cambrera (immigrant) havia mentit per justifi-
car una sol·licitud d´asil als EEUU, va perdre credibi-
litat i es varen retirar els càrrecs contra Strauss-Kahn. 

De tota manera la cambrera li va posar una deman-
da judicial per danys i perjudicis, que es va tancar 
mitjançant el pagament d´una indemnització mone-
tària del polític a la cambrera.  Sempre s´ha dit, per 
qui ho ha volgut escoltar o considerar així, que es 
va tractar d´un complot o trampa contra el president 
del FMI, que va haver de dimitir, i que li ha dificultat 
la carrera política posterior. El complot era d´origen 
americà o francès ?. Però sembla que “la cabra avesa-
da a saltar, fa de mal desavesar”. El 2015 Strauss-Kahn 
va estar relacionat amb una xarxa de proxenetisme a 

Lille (França). Va ser absolt.  Bé, deixem-ho aquí, que 
ens estem apartant del tema. 

Segons l´anàlisi de mercats del Bankinter (juliol 
2022) sembla que si augmenta el risc de recessió, el 
dòlar americà actuarà com refugi, desplaçant clara-
ment a l´Euro. La previsió d´aquest banc a desembre 
de 2022 parla d´una relació Euro/Dòlar = 1,05/1,09, i 
per desembre de 2023 de 1,08/1,12.  

Tot respon a un període de risc elevat i incertesa 
sobre l´impacte i duració de la guerra d´Ucraïna, i 
també segons els confinaments que es produeixin 
a Xina, factors que afavoreixen el dòlar com divisa 
refugi. Però queda per veure la reacció del mercat 
americà davant la pujada dels tipus d´interès per 
part de la Reserva Federal americana, i del resultat 
de les eleccions de mig terme el proper novembre, 
segons les que els Demòcrates de Biden podrien 
perdre el control de les Càmeres, el que retornaria 
alguna fortalesa a l´Euro.

No em puc resistir a utilitzar una reflexió de Boaven-
tura de Sousa Santos al diari “Público” de 12.08.22, 
on diu que “està començant a quedar prou clar que 
els neoconservadors americans han assolit imposar 
a Europa, mitjançant una guerra d´informació sense 
precedents, un vertigen bèl·lic (sobre tot anti rus) 
de conseqüències que exigiran temps per ser ava-
luades, però que ja es poden identificar els signes 
del que s´acosta. 

Encara no se sap qui guanyarà aquesta guerra, se-
gur que algú la guanya, a demés de la industria ar-
mamentista, però si que se sap qui hi perdrà més. 
Serà el poble ucraïnès, la Unió Europea i el poble 
rus. Ucraïna arruïnada, milions de refugiats, i la cai-
guda de la cotització de l´Euro, formen la derrota 
més clara”.  En queda cap dubte davant del que es-
tem vivint a Europa en ple segle XXI ??.

I la cosa no acaba aquí. L´altra meitat oriental del 
“planeta econòmic”, amb la Xina al capdavant, està 
plantant cara al sistema dolaritzat. L’última és que 
cinc grans empreses xineses se´n surten de la Borsa 
de Nova York, deixen de cotitzar a Wall Street. Són, 
ni més ni menys, les dues grans petrolieres Petro-
china i Sinopec, i una filial d´aquesta a Shanghai, el 
gegant de les assegurances China Life Insurances, i 
la gran productora d´alumini Chinalco.  

En bona part aquesta actuació procedeix de la 
ximpleria de la Sra. Pelosi, i no menys de la conti-
nuada provocació americana, que ara s´ha allargat 
amb la visita d´una delegació del Congrés americà 
a Taiwan, i la presència continuada de dos creuers 
americans de la classe Ticonderoga, dotats de mís-
sils, passejant-se per l´estret de Taiwan. Però és que 
el 2020, amb la seva fatxendia, el Congres americà 
aprovava una llei en virtut de la qual la Junta de Su-
pervisió de Comptabilitat d´Empreses Cotitzades 
(PCAOB), una organització que diuen “sense ànim 
de lucre” del propi Congres americà, s´adjudicava la 
possibilitat d´inspeccionar auditories de firmes es-
trangeres cotitzades als EUA !!!. 

I, està clar, els xinesos no ho volen (Deutsche Welle, 
12.08.2022).
Veurem com aviat la Borsa de Hong Kong li passa la 
mà per la cara a la de Nova York.
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La setmana passada es va dur a terme la inauguració de la penya Llagostí Groc de Vinaròs en el Bar Amistad, seu de la nova agrupació. L’acte va comptar 
amb la presència dels jugadors del primer equip, Jorge Cuenca i Manu Morlanes, els futbolistes del Vila-real B Carlo Adriano i Rodri Alonso, així com les 
jugadores del Vila-real Femení Estefa Lima i Fatou Kanteh.
Una jornada inoblidable en la qual també van participar desenes d’integrants de la penya Llagostí Groc de Vinaròs, que va ser fundada al setembre del 
2019 i que a causa de la pandèmia encara no havia pogut celebrar aquest acte amb tots els honors. El president de la Llagostí Groc de Vinaròs, Simón Cid, 
va exercir de mestre de cerimònies en un esdeveniment carregat de ‘sentiment groguet’ en el qual també van estar presents membres de la Agrupació 
de Penyes del Vila-real CF (APV) —encapçalats pel seu president Javi Pérez— i l’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina.

La penya Llagostí Groc, del Villarreal CF, inaugurada oficialment

X.Flores

9
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Diumenge passat es va celebrar la ja tradicional trobada de puntaires.  Hi van participar  unes 150 persones de diferents pobles del voltant,  i de llocs més 
llunyans com Vic, Mirambel o La Iglesuela del Cid.  També hi havia paradetes de venda de materials específics per al treball dels boixets i altres labors. 
El col·lectiu de puntaires de Vinaròs, vinculat a l’Associació d’Alumnes i el Consell Municipal d’FPA és un col·lectiu ben viu, que s’ha anat forjant al llarg 
dels anys, a partir dels diferents cursos de boixets. En l’actualitat la mancança de professorat dificulta la continuació de la transmissió de l’art dels boixets. 
Tot i això, el col·lectiu, continua treballant i promovent esta tècnica artística. 
Felicitats a les organitzadores de la trobada i a totes les puntaires de Vinaròs pel retorn d’esta activitat després dels dos anys d’aturada!

Vinaròs celebra la XXI Trobada de Puntaires
Fotos X.Flores
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El Club de la Vida i la Colla de Nanos i Gegants 

traen alegría a la Residencia San Sebastián
El Club de la Vida y la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs vinieron a colaborar con la Residencia San Sebastián, y pasar con nosotros una tarde agradable 
con motivo de la semana de la movilidad sostenible. 
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà Dites de tardor i octubreLa tardor de Vinaròs

 
El Club de la Vida i la Colla de Nanos i Gegants 

traen alegría a la Residencia San Sebastián

A casa del vinater, bona tardor i mal hivern
A la tardor fulles, castanyes i caragols amb banyes
Amb saó o sense saó, sembra dins de la tardor

Estiu que dura, tardor assegura
La tardor és la primavera de l’hivern

Per la tardor no feu festa major
Trons d’octubre, any de diluvi

En arribar octubre, l’hivern i l’estiu s’esgarrapen
A l’octubre, ametlles collides, 
i al novembre olives marcides

Quan a l’octubre plou, el rovelló es mou
Per l’octubre la magrana madura

Dels fruits de l’octubre, ningú no en viu

Refranys de sant Francesc
A la nostra ciutat, té dedicada una de les entrades al municipi, 
entre l’avinguda de Pius XII i el carrer del Pilar. En aquest vial, 

precisament està ubicat un dels llocs més visitats de la co-
marca, com és l’Agencia Tributaria. La festa de sant Francesc 

d’Assís se celebra el 4 d’octubre.

A la taula de sant Francesc, 
on hi mengen dos hi mengen tres
A sant Francesc, pren el reclam i ves, 
i si tords no agarres, no tornes més
La cordonada de sant Francesc, 

la temen pescadors i els mariners
La tardor segura, sant Francesc la procura

Per sant Francesc, sembra pagés
Per sant Francesc menja per tres, 

quan plou, menja per nou, 
quan neva, menja que es crema 

i quan fa bon temps, reganya les dents
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Feliç aniversari Pilarín!

Magda cumple 60 años

Emilia i Nira, Reines de la 
comparsa Tot dins d’un Got

El passat  dissabte 24 de setembre es va celebrar la pre-
sentació de les Reines de la comparsa per al Carnaval 
2023 i vam acomiadar a les reines del Carnaval 2022 la 
Comparsa Tot Dins d’ un Got. Agraïr la magnífica repre-
sentació de la comparsa  Tot Dins d’un Got durant  tot l’ 
any 2022 a Bea i a Nerea, i ara seràn  Emilia i Nira les que 
disfrutaran  com mai de ser les Reines del  Carnaval  Tot 
Dins d’ un Got l’ any 2023  a Vinaròs. Visca el Carnaval de 
Vinaròs!  Juanvi Gellida

Gràcies per tant
Gràcies per ser

Gràcies per estar
Vos estimo i visca la bèstia i les bruixes

Juanvi Gellida

Felicitats Aurora !

Magda es muy conocida en Benicarló, Vinaròs, co-
marca y provincia y allí donde va por su agradable 
y buen carácter. Siempre colaboradora y dispuesta 
en el tejido asociativo, deportivo y cultural.   El sá-
bado 17 de septiembre fue engañada por su amiga 
Aurora diciéndole de ir juntas a comer a Peñiscola. 
Se van a Peñiscola y una vez alli deciden regresar a 
comer a Benicarló “Pulpo al Rayfe”. La gran sorpresa 
(premeditada) fue encontrarse con Maissa y decir-
le: “ven  a ayudarme”. Así, Magda descubre la fiesta 
sorpresa que sus amig@s le habían preparado en 
el local de la Peña Setrill.  Magda se mostraba muy 
feliz, contenta y emocionada al ver todo lo que le 
habían preparado y organizado; y ella, con lo lista 
que siempre es, no se había enterado de nada de 
todo lo que se llevaban sus amig@s entre manos, 
durante semanas. ¡Muchas Felicidades por tus 60 
años Magda!     
Juanvi Gellida
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El sábado día 24 de septiembre tuvo lugar en la sala Nacar de Vinaròs la convocatoria de la generación del ‘72, hubo un gran número de participantes, 
fueron 114 personas las que recordaron su paso por sus respectivos colegios, Lo Quijote, Lo Sanse, La Mise, L’Assumpció, La Consolació y La Divina. La cita 
dio inicio a las 19:00 donde l@s más valientes consiguieron llegar hasta bien entrada la madrugada. La velada estuvo amenizada por DJ Scaker que consi-
guió crear un ambiente musical más que propicio y así dar rienda suelta a la juventud que tod@s llevamos dentro. Buenas sensaciones y mucha emoción 
en el reencuentro, fue la tónica durante toda la tarde-noche. Quedando todos emplazados de nuevo para dentro de 10 años,...cuando cumplirán los 60.

La Generación del 72, reunida

Assumpció

Divina Providència Quijote

Sant Sebastià

Misericòrdia Misericòrdia

Consolació

15
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El Centre d’Interpretació Turística – Cotxera de Batet ha rebut la visita de 1.196 
persones, que s’han apropat per veure l’exposició de “La història de les trobades 
de les bandes de música”. Cal destacar que la mostra ha sigut possible gràcies a 
la feina de la Societat Musical La Alianza i la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana, a més de comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 
Marc Albella, s’ha mostrat satisfet per les visites registrades i ha indicat que el 
Centre d’Interpretació Turística – Cotxera de Batet poc a poc es consolida com 
espai turístic i expositiu. En aquest sentit, assenyalava que “en els darrers mesos 
ha acollit les mostres de Carnaval, amb 4.034 visites i dels pessebres, amb 2.400, 
que afegides a la darrera exposició sumen un total de 7.630, fet que ens ajuda a 

consolidar Centre d’Interpretació Turística – Cotxera de Batet com un nou espai 
turístic i expositiu”.
Albella comentava que “han sigut tres iniciatives que han comptat amb la 
participació del Departament de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic per fer 
difusió i promoció de la nostra cultura, festes i tradicions”.

XXVII Trobada de Bandes de Música
Ja es coneix la nova data per celebrar aquesta trobada, que torna a Vinaròs 
després de molts anys, en concret es farà durant el matí del dissabte 23 d’octubre 
amb una cercavila per part de totes les bandes participants i actuació a la plaça 
de bous.

Prop de 1.200 persones 
visiten l’exposició 

de “La història de les 
trobades de les bandes 

de música”

A la mostra també es podia veure 
la bandera de la Societat Musical 
La Alianza amb més de 100 anys 

d’història

Vinaròs a la V Trobada de la Federació Valenciana 
de Nanos i Gegants de Daimús ( La Safor)
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30 [Divendres]
CONFERÈNCIA 
CIÈNCIAPROP 
«La transformació digital 
i el seu efecte al nostre 
entorn econòmic i social» 
a càrrec de la Dra. Teresa 
Mª Monllau

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

CONCERT DE 
LA CARTA POBLA
Banda Simfònica 
La Alianza

Hora: 20.00
Lloc: Auditori municipal

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

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

Octubre

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

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

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

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

08 [Dissabte]
INTERCANVI DE CORALS

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

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

09 [Diumenge]
NANOS AL CARRER

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

1514

13 [Dijous]
PRESENTACIÓ DEL 
CATÀLEG Omplirelbuit de 
Ramon Roig Segarra

Hora: 19.30

Lloc: Auditori Carles Santos

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs

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

Llibre: Pavelló número 6, 
d’Antón Chejof

Hora: 17.30

Lloc: Biblioteca municipal

CONFERÈNCIA 
CIÈNCIAPROP 
«Malalties dels Ossos: 
Càncer, Osteoporosi 
i Infeccions. Vies 
Imaginatives cap a la 

Curació» a càrrec de la 
Dra. Maria Vellet

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

15 [Dissabte]
VIII JORNADES DE 
PERFORMANCE
Organitzades per la Universitat 
Politècnica de València, la 
Conselleria de Cultura de la GV, 
la Fundació Caixa Castelló i la 
Fundació Caixa Vinaròs

1. Acció de carrer per diferents 
espais de Vinaròs

Hora: 12.00

2. Accions a la Fundació Caixa 
Vinaròs

Hora: 20.00
Hi intervindran: Álvaro Terrones, 
Bartolomé Ferrando i Alejandro 
Ocaña. Interpretaran tres 
performances específiques per 
a Vinaròs, relacionades amb 
Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs

DIADA DEL POBLE VALENCIÀ

Nou 
d’octubre 

de 2022

ACTES INSTITUCIONALS

Parlament i OFRENA 
FLORAL al monument 
de Jaume I per part de 
la corporació municipal, 
reines, dames i cavallers 
amb la interpretació de 
l’himne oficial.

A continuació ACTUACIÓ 
DE LA MUIXERANGA de 
Vinaròs.

En acabar, cantada 
de RONDALLES 
TRADICIONALS a càrrec 
del grup folklòric Rondalla 
Vinarossenca Mar i Terra

Hora: 10.00
Lloc: Avinguda de Jaume I

1716

1 d’octubre de 2022 a les 20 h · Auditori Municipal
CONCERT DE LA CARTA POBLA

SOCIETAT 
MUSICAL 
LA ALIANZA

La Traviata (preludi de l’acte 1r)
GIUSEPPE VERDI

Suite de l’òpera Carmen
GEORGE BIZET

I Overtura
II Canvi de guardia
III Els toreros
IV Dança bohèmia

The Hounds of spring
ALFRED REED

Othello
ALFRED REED

I  Preludi
II Aubade (Cyprus)
III Othelo i Desdèmona
IV Entrada de la cort
V Mort de Desdèmona (Epílog)

Director:  José Ramón Renovell Renovell

  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. 
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Emili Fonollosa

Dijous d’arts a Lina

Dijous d’Arts a Lina som un col·lectiu d’artistes (pintors, escriptores, fotògrafs, escultores, músics) i de persones interessades en qualsevol disciplina cultural, impulsat 
per l’escriptora Amàlia Roig i per Joan Bel. Ens trobarem gent de Vinaròs, de Benicarló o de qualsevol altre lloc, sense programa previ, el tercer dijous de cada mes 
a Casa Lina de Vinaròs (preu del sopar 14€). Tota persona que vullgue presentar una exposició, un llibre, un poema o peça musical ho podrà fer amb intervencions 
curtes.

Concert de Leo Tejedor Quartet

Espectacle de jazz a l’auditori municipal a càrrec de Leo Tejedor Quartet, amb lletres de Joan 
Fuster. Un concert concebut des de l’admiració i estima del quartet a la figura de Joan Fuster. 
L’auditori també ha acollit del 23 al 29 de setembre la mostra itinerant “Joan Fuster, una vida 
il·lustrada”, 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 
delcaració de l’any 2022 com a Any Fuster.

Dimecres passat començava un nou curs de la Universitat 
per a Majors  a Vinaròs, amb 60 persones inscrites.  Després 
de dues edicions, impartint-se al Vinalab, enguany, torna a 
la biblioteca. 
El programa del curs 22/23 inclou matèries com el dret de 
successions espanyol, pautes per escoltar música clàssica, 
descobriments turístics i arqueològics, història i cultura 
anglesa i geografia dels espais àrids, a més d’un taller 
d’informàtica i un curs virtual sobre la història del cine. 
Cada dimecres, de 16.30 a 19.30h, es tractaran les diferents 
matèries conduïdes per professorat de la Universitat 
Jaume I. 
La inscripció està oberta fins a començaments d’octubre. 
L’únic requisit és ser major de 55 anys i ganes d’aprendre. 
Per a rebre més informació podeu adreçar-vos a l’oficina 
del Consell Municipal d’FPA , tel 964 40 74 93.

Universitat per a Majors  
Curs 2022/23
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs
Andrés Albiol Batedor de mar real

Repentinos vientos otoñales mermaron la pesca

Energía Olamotriz, alternativa futurista?

Entraron las aguas en la estación del otoño con unos aires secos de mistral que batieron nuestra costa mar 
hacia dentro. Así, la mitad de embarcaciones faenaron poco esta semana. Las capturas resultaron variadas. Y las 
cotizaciones estables.
La pesca de arrastre, los siete bous sí que operaron a diario, con desembarcos de langostino, gamba, calamares, 
choquito, pescadilla, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, pulpo blanco, canana y 
morrallas. El cerco es una modalidad afectada por los vendavales nocturnos y no salía a faenar.
Los artes menores se vieron afectados por el viento y no pescaron todos los días. Cuatro barquitas calan las 
redes trasmalleras a la sepia. Una al mabre. Dos al mújol y corva. Otra al pagel. Y tres al lenguado, rombo y raya. 
El palangrillo costero, dos embarcaciones (1 de Peñiscola) atraparon con anzuelo pocas bacoretas de 7 kg/pieza.
El atún rojo, dos barcas pillaron artesanalmente con anzuelo un par de atunes de 50 kg. La recolecta de pulpo 
roquero con cadufo, tres barcos (1 Benicarló) subastaron ejemplares de 1 a 2 kg.
Y la marrajera, entre tres barcos llevaron 4.000 kg de pez espada. Procedían de Carboneras, Blanes y de Italia.

O también conocida como undimotriz, que es producida por el movimiento de las olas del mar, es una fuente 
energética limpia, inagotable y constante. Es de las llamadas renovables, pero de momento sus instalaciones 
requieren fuertes inversiones y costosos mantenimientos. Son varios los innovadores inventos, como un 
dispositivo atenuador conocido por ‘Anaconda’, que es una estructura flotante de forma serpenteante y que 
se coloca en paralelo al oleaje, siendo su misión amortiguar las olas para aprovechar la energía mecánica 
de éstas. Otro sistema terminador consiste en una estructura rígida flotante, a modo de barco asimétrico y 
que se instala en perpendicular a los oleajes, para que rompan las masas de agua contra él, así absorbe dicha 
fuerza y activa un generador que produce electricidad, apodado ‘Penguín’. Y el extractor puntual con unas 
dimensiones en el plano horizontal menor a la longitud de onda de las olas que incide sobre él, sin tener 
importancia la dirección que reciben el oleaje, siendo a modo de boya y que permite realizar una extracción 
de energía eléctrica utilizando generadores lineales, hidráulicos, etc, y que es llamado ‘Gelula’. Este trío pionero 
de artefactos ya están funcionando es tres puntos costeros de España. Ahora solo falta perfeccionarlos para 
hacerlos económicamente rentables, y así ser una futura alternancia a las caras, agotables y contaminantes 
energías fósiles.

Tonyines atrapades amb am pel vaixell ‘Los Jovens’

O raspall de botella i alga parda 
esponjosa en castellà. El seu nom 
científic és Cladostephus verticillatus. 
Este vegetal d’uns 25 cm d’altura amb 
forma d’arbret i de color terrós marró 
olivastro viu fixat sobre pedres en 
aigües poc profundes al llarg de la 
costa, i a vegades l’onatge ho bat amb 
intensitat per a desprendre-ho i tirar-
ho sobre les platges. Esta planta marina 
pertanyent a la família Cladostefáceas 
és d’una consistència dura fibrosa suau 
al tacte. El tal·lus està format per un 
tronquet dreçat, filamentós i segmentat 
internament, entapissat per una corfa 
en l’exterior i cobert per branquetes 
falciformes curtes i segmentades amb 
nombroses espines xicotetes a manera 
de raspalls. Es fixa fort al substrat per 
mitjà de la seua rizoide o arrel. La seua 
paret cel·lular es compon d’una capa 
interior de cel·lulosa i una altra exterior 
d’algina apegalosa. Es reproduïx 
sexualment. Per a créixer necessita 
llum solar i realitza la fotosíntesi. Les 
algues terroses són utilitzades en la 
indústria com agenten d’espessiment 
en colorants tèxtils, en detergents, 
en l’alimentació com compostos per 
a gelats, i per a elaborar pinsos per a 
animals i abonaments del camp. Forma 
part característica de la nostra flora 
marina. Una vegada arrancada del seu 
mig i morta, els seus cromatófors de 
tornen foscos i dóna una aparença 
negrosa. A vegades és atrapada per les 
xarxes del tremall. Hi ha peixos com la 
salpa que se la mengen. Resistix bé en 
l’aquari.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES D’AGOST DE L’ANY 2022 (i II)
PEIXOS   
Seitó (Boquerón)                     43.411 kg
Melva (Canutera)                             32
Escrita (Ratjada, Raya)               206
Totina (Manta)                                2
Besuc (Aligote, Besugo)               10
Rallat (Bonito)                             219
Llampuga (Lampuga)                 118
Cavalla (Verdel)                           32
Congre (Zafio, Congrio)               23
Gall (Pez de San Pedro)              35
Orá (Muixarra, Dorada)               135
Mussola (Escualo, Cazón)            4  
Mollera (Faneca, Capellán)           2
Gallineta (Cabracho)                  350
Sorell (Chicharro, Jurel)               20
Esparrall (Raspallón)                 184        
Palá (Lenguado)                          82
Sarg (Breado, Sargo)                  12
Lliri (Anjova, Lirio)                      290

Llobarro (Lubina)                         48
Penegal (Bocanegra)                    4
Mabre (Herrera)                         292
Aranya (Salvariego, Araña)          9
Pagell (Breca, Pagel)              3.056
Peluda (Solleta)                            13
Pez espada (Emperador)         3.225
Lluç (Pescadilla, Merluza)           324
Rap (Pejesapo, Rape)                271
Aspet (Barracuda, Espetón)        55           
Juriola (Lucerna, Rubio)               7
Moll (Salmonete)                         20
Morralla (Serranos, etc)               4
Sardineta (Sardina)                 4.755
Mero (Cherna)                               2
Letxa (Serviola, Pez limón)           50
Bacoreta (Sarda, Bacora)        3.554
Sorella (Jurel real)                        44
Llissa (Mújol, Lisa)                      625
Pagre (Hurta, Pargo)                    11

Bisso (Estornino)                          16
Gatet (Pintarroja)                          68
Roncador (Roncón)                    156           
Rata (Miracielo)                            32
Tigre (Lenguado portugués)          2
Corva (Corvallo)                         327
Misèria (Bruixa, Gallo)                   1
Mamona (Brótola de roca)           60
Xuxo (Águila marina)                     9
Dèntol (Sama, Dentón)                 20
Xopa (Cántara)                             27
Morruda (Sargo picudo)                 1
Vidrià (Mojarra)                            84
Salpa (Salema)                              3
Rom (Rèmol, Rombo)           85
Palaí (Acedía)                             226
                                                ______
Total……………………           62.648    
                               

CRUSTACIS  
Cranc de bou (C. de paleta)              6
Llagostí (Langostino)                   423
Galera (Estomatoideo)                311
Llagosta (Langosta)                     370
Llomàntol (Bogavante)                  10
                                         ______
Total      ........................     1.119
MOL·LUSCOS
Calamars (Chipirón, Calamar)       3
Canana (Volador, Pota)               16
Sèpia (Choco, Jibia)                  166
Polp roquer (Pulpo roquero)   3.163
Polpa (P. patudo)                          5
Caragol punxent (Cañailla)         16
                                            _______
Total     ........................    3.368

TOTAL EXTRACCIÓ…  67.135
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OPINIÓ
29 de setembre

 Per Fernando Juan

Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Hace unos días el 
PSPV-PSOE de 
Vinaròs anunció 
que Guillem 

Alsina repetirá como candidato socialista en 
las próximas elecciones municipales. Desde 
entonces el PSPV-PSOE ha convertido su gestión 
diaria en un esperpento lleno de anuncios que 
no hacen más que recordar sus incumplimientos 
y la dejadez con la que han gestionado en los 
últimos ocho años.

Primero fue una reunión para “trasladar de forma 
urgente” las inversiones que necesita la carretera 
N-340 antigua. Nos dice Alsina que es “urgente” 
mejorar el asfalto en muchos tramos, por 
supuesto, pero es urgente desde hace muchos 
años y ni él ni el gobierno de Pedro Sánchez han 
invertido un euro en todo este tiempo. ¿Es ahora 
urgente o es que vienen elecciones y les toca 
disimular para ver si los vinarocenses olvidamos 
su dejadez?

A los pocos días una reunión con la Generalitat 
Valenciana para “trasladar las necesidades 
urgentes” de nuestro puerto. En ocho años 
de gobierno del Botànic ni una sola inversión 
relevante en nuestro puerto y un mantenimiento 
deficiente que intentarán disimular ahora “con 
una escultura en homenaje a la mujer pescadora” 
y el anuncio otra vez de una inversión “para el 
próximo año”.

Después de estos anuncios, que solo buscan 
tapar la mala gestión tras ocho años de 
socialismo, en el Partido Popular creemos que es 
el momento de gobernar en serio y de gobernar 
para todos.

Gobernar en serio es exigir a las administraciones 
superiores todos los días aquellas necesidades 
que tiene nuestra ciudad. Gobernar a lo Alsina es 
hacerte una foto solo cuando te han nombrado 
candidato reclamando aquello que llevas ocho 
años omitiendo a pesar de ser el Alcalde.

Gobernar para todos es tener un equipo de 
personas y un proyecto de ciudad que tenga 
en cuenta a todos los vinarocenses y que 
dé respuestas a sus problemas ofreciendo 
soluciones. Gobernar a lo Alsina es pensar 
únicamente en tu partido, tapar los problemas 
existentes en el Hospital o en materia de 
inversiones, pero utilizar la publicidad y la 
propaganda institucional para mayor gloria del 
PSPV-PSOE. 

Los vinarocenses no se dejarán engañar por un 
Alcalde sin criterio, capaz de proponer blanco o 
negro según quien le escuche y que ahora, con 
fotos y promesas, pretende hacernos olvidar que 
Vinaròs está peor que en el año 2015 cuando él 
accedió al poder.

Passada  l’activitat estiuen-
ca, la ciutat de Vinaròs, el 29 
de setembre, commemo-
rem l’aniversari de la nostra 

benvolguda ciutat, on disfrutarem de tot un seguit 
d’actes, que s’han convertit en tradicionals i que ens 
obren les portes de la nostra història, de la nostra rea-
litat com a poble al llarg dels segles. 
          781 anys ens separen de la simbòlica data del 
29 de setembre de 1241, on Gil d’Atrosillo, alcaid de 
Peñiscola, atorgà   pelmandat del rei   en Jaume I   la 
Carta Pobla a l’alqueria de Bynalaroç (Beni-Al-Arus) 
per a Grinyó Ballester i altres 50 pobladors. Aquell dia 
s’inciava “oficialment “ una llarga singlatura al llarg 
del segles, l’aventura de la nostra ciutat, Vinaròs. I 
un any més, 781 anys després, volem tornar a mirar 
cap enrere i reconéixer-nos en el nostre passat, en la 
nostra memòria.
Els actes de conmemoració del 781 Aniversari de 
l’Atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs, 
volen servir d’excusa perquè tots reflexionem sobre 
la nostra   llarga i rica història, i sobre tot que ho fem 
amb l’orgull de saber-nos dispositaris d’una tradició, 
que generació rere generació, ha fet possible que ens 
superem segle rere segle.
En 781 anys, molt ha canviat la nostra ciutat, però el 
tarannà de superació de tots els vinarossencs continua 
sent el mateix. Abordar el futur amb entusiasme, 
suposa també respectar amb devoció el nostre passat. 
Gaudir dels actes programats, és  una manera de 
continuar bastint la nostra historia, la nostra ciutat.
La celebració del 781 aniversari de l’Atorgament de 
la Carta de Poblament a Vinaròs, és un clar exemple 
del nostre excel.lent estat de salut com a poble. Sense 
la capacitat de reconéixer i gaudir del nostre passat, 
difícilment podrem afrontar amb  força i il.lusió, el 
nostre futur. 
Des del PVI,  us convidem a participar activament en 
els actes programats, gaudiu d’uns dies on la cultura, 
la tradició, la història, etc. esdevenen protagonistes 
. Recordeu que els veritables protagonistes, sou els 
vinarossencs i vinarossenques, autèntics dipositaris 
de la nostra llarga i complexa història.  
Feliç 781 aniversari !!!       

Gobernar en serio. 
Gobernar para todos

781 aniversari de 
l’atorgament de la Carta 

de Poblament

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

En el debat que s’ha plantejat 
Una data assenyalada, com 
fa 781 anys, la data en què es 
va concedir la Carta Pobla a la 
nostra actual ciutat, Vinaròs.

Aquest any vàrem presentar una programació 
cultural dedicada a la Carta Pobla per als mesos 
de setembre i octubre, on hi ha incloses tres fites: 
el 29 de setembre, on recuperem el tradicional 
repartiment del pastís d’aniversari, a més d’una 
exposició del bicentenari de la Diputació de 
Castelló, una mostra de música tradicional 
valenciana a càrrec de Jordi Sanç i Raquel Pérez, i 
per últim l’actuació del grup “Les Camaraes”.
La segona fita, el 6 d’octubre, on tindrà lloc la 
presentació de la reedició millorada de la Carta 
de Poblament de Vinaròs, amb l’acompanyament 
d’una exposició del Vinaròs de l’època a la 
biblioteca de la nostra ciutat, exposició que 
posteriorment tindrà caràcter itinerant per les 
nostres escoles i instituts.
I la tercera fita, el 9 d’octubre, la Diada del poble 
valencià, al monument de Jaume I, amb la 
Muixeranga i la Rondalla Vinarossenca.
Una tardor amb efemèrides, amb cultura 
tradicional, amb història. Per recordar d’on venim, 
encara que en els actuals temps convulsos, plens 
de canvis, cada cop més accelerats, potser molts 
no saben cap on anem, dins d’aquest mon que ens 
envolta, cada cop més petit, i alhora més complex, 
inabastable a pesar de les vies de comunicació, 
incomprensible a pesar de l’abundància de 
mitjans i xarxes de comunicació. Un món on cada 
cop més persones s’autoincomuniquen voluntària 
o involuntàriament, i on fa falta, més que mai, 
cultivar els conceptes de solidaritat i fraternitat, 
per damunt inclús del de la llibertat, això sí, cada 
cop més mal entesa. I la socialdemocràcia, cada 
cop es fa més necessària. Cada Cop, Cada Cop, 
Cada Cop...

Regidor de RRHH, Cultura i Salut
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ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs
Juan B.Patón Silva

Cecilia Miguel

I HAVE A DREAM

LAS ADJUDICACIONES

 Tuve un sueño, soñé que la llamada Zona Norte era de un solo sentido de marcha donde 
peatones, ciclistas, paseantes en general, podíamos unos circular tranquilos con su carril y los 
peatones andaríamos con seguridad y además dispondríamos no solo de contenedores de 
residuos orgánicos sino tambien de los selectivos de plástico, vidrio y cartón,¡¡ Que maravilla 
Vinarós mi ciudad en las listas de las ciudades mas ecológicas de Castellón. 
Pero desperté a la realidad, a la pesadilla de tener que jugarme la vida cada día que voy y 
vengo en bici, o caminando, al peligro inminente en cada esquina de la carretera asesina 
donde la señal de 30 Kilómetros nadie respeta .Observo tanbien que niños van y vienen al 
colegio en bici a diario, también a madres llevando al hijo atrás, o personas mayores que van 
lentas y que en verano se multiplican las bicicletas así como los viandantes. También fines de 
semana a familias completas, padres delante y detrás protegiendo a sus hijos en su paseo. 
El tener que llevar los residuos a 520 metros de mi domicilio, algunos de Cala Montero y más 
allá, hacen hasta 500m, ya me dirán en invierno a las 7 de la noche quien va a tirar basuras al 
contendor. 
Sr alsina, sea el alcalde que logró hacer realidad una sola dirección hacia centro ciudad, haga 
un estudio o quizás una prueba piloto durante un par de semanas o quizás mas, ponga los 
medios necesarios que son mínimos y verá los resultados, los demás alcaldes se amparaban 
en la maldita 340, pues bien ya no es tal, la circulación de camiones es mínima y las entradas 
a la zona norte son múltiples yo cuento seis. 
También en la Zona Norte, las playas son dominadas por mascotas sueltas y sus amos ignoran 
expresamente los carteles prohibitivos, ya que existe la casi absoluta seguridad de que no 
serán denunciados por la poca o escasa vigilancia. En ello está la cantidad de robos, en estas 
alejadas urbanizaciones o casas particulares, así como de okupas que por cierto enganchan la 
luz en algunos puntos que paga el ayuntamiento, otros a la línea de Iberdrola,. 
Otro tema importante que la alcaldía debería solventar es que hay zonas urbanizables, que 
pagan impuestos altos, sin poder edificar por estar afectadas por una futuras edificaciones ó 
calles , desde hace mas de 20 años, que se les rebaje el IBI a zona rústica , mientras no llegan 
esas imposibles obras, que ya que en su día faltaba presupuesto hoy en día son casi imposible 
de realizar, por no tener presupuesto el Ayuntamiento ó Generalitad para hacerlo, ASI QUE 
BAJEN EL IBI al menos el de aquí SR. Alsina 

Hemos de ser conscientes de que los servicios de los que disfrutamos la población no 
son gratis. Generalmente decimos: la Seguridad social es gratis, la enseñanza es gratis, los 
medicamentos son gratis… pero eso no es cierto, pues  todos pagamos impuestos, y de la 
recaudación de tantos y tantos tributos se pagan los servicios que después decimos que son 
gratis. Pero repito: NO LO SON.
También con nuestros impuestos se pagan las obras que tan alegremente se adjudican a 
empresas que después no cumplen con lo presupuestado y aprobado, ya que no hay ni una 
sola obra pública que acabe sin sobre costes y que al inaugurarla no tenga problemas. Si estoy 
equivocado díganme una.  Aquí en Vinaròs por desgracia tenemos varios ejemplos de cómo 
se ejecutan obras sin ningún tipo de control y acaban siendo un fiasco. Podemos hablar de la 
pavimentación que hay alrededor de la plaza Sant Antoni  (hace un tiempo se arreglo pero solo 
el centro de la plaza), en la calle Mayor, en  la calle Socorro, en la calle Santo Tomas; una obra 
que resulto carísima donde pusieron unas baldosas traídas de Italia, nada apropiadas para el 
uso que se les dio,  que convirtieron el centro del pueblo en una continua pista de patinaje 
con la humedad del mar y de la lluvia y como no tenemos cerámica y azulejo en Castellón  
había que buscarlo fuera. Podemos hablar de la plaza de Mª Conesa  que cuando se inauguro 
no era apta para las sillas de ruedas y los cochecitos de bebes, pues se atascaban las ruedas. 
Podemos hablar de la calle Sant Gregori donde han cambiado el pavimento recientemente 
y han dejado las aceras con las baldosas cada una a una altura diferente. Podemos hablar del 
arreglo de la acera en Cami de Saldonar donde llevan meses trabajando alrededor del edificio 
granate que por fin desalojaron de okupas, pero no han acabado la obra y ya se han levantado 
y roto trozos de acera. Podemos hablar de obras que no se han realizado, pero que siguen 
siendo una lacra para la economía de nuestro consistorio que tiene que seguir pagando año 
tras año miles y miles de euros como por ejemplo el faraónico proyecto de Soterranyes.
En estos momentos hay pendientes de construcción varias adjudicaciones y seguro que 
de cara a las próximas elecciones se adjudicaran más y se prometerá el oro y el moro, pero 
nosotros,  los ciudadanos de Vinaròs,  hemos de exigir al Ayuntamiento la supervisión y el 
control de las obras para no dilapidar tantos millones como hasta ahora. Es nuestro derecho 
obligarles a dar detalle de cómo se utiliza nuestro dinero y exigirles una buena administración 
de nuestros recursos.
Esto mismo debemos aplicarlo a las adjudicaciones de servicios o de cualquier otro tipo, pero 
eso es otro tema para hablar largo y tendido.

Per Cecilia Pastor

Frenem l’avanç del feixisme

Quina és l’explicació de l’auge de les 
formacions populistes, xenòfobes i 
d’extrema dreta? Milions de persones 
en el món es fan aquestes preguntes 
impactades després del triomf de Donald 
Trump,Bolsonaro,sobretot, pel contagi 
d’aquesta ona expansiva a països decisius 

de la Unió Europea, amb la formació de governs extremadament 
nacionalistes i reaccionaris a Hongria, Polònia, Àustria i  ara 
tambe a Itàlia, i l’avanç d’aquestes formacions a França, Suècia,i 
al nostre pais.Crisi econòmica, polarització i auge de la lluita de 
classes .Per a comprendre aquest procés és important situar-
lo en el període històric que va obrir la gran recessió de 2008 
i els profunds canvis socials i polítics que s’han derivat d’ella. 
l’esclat de la recessió va provocar una escalada dels conflictes 
diplomàtics, econòmics i militars, ajudant a germinar el 
xovinisme nacional.l’estratègia de la burgesia mundial aplicant 
una dura política de retallades i austeritat, que va dinamitar les 
bases de l’estat del benestar» i va eliminar nombroses conquestes 
socials que semblaven consolidades als països capitalistes més 
desenvolupats.  Aquestes mesures van provocar un creixement 
exponencial de la desocupació i de l’empobriment entre àmplies 
capes de la societat, portant amb si una enorme polarització 
social i una recrudescència de la lluita de classes. El sorgiment i 
avanç de formacions populistes extremadament reaccionàries, i 
d’altres organitzacions d’ultradreta, són un producte inevitable 
de la crisi general del capitalisme, de la polarització política 
i de les enormes tensions entre les classes, però ha estat 
alimentada per les polítiques antiobreres de la socialdemocràcia 
tradicional  fusionada a tot arreu amb l’Estat burgès.Les 
formacions populistes i d’ultradreta no fan més que aprofitar-
se de tots els prejudicis i plantejaments reaccionaris que 
anteriorment ha inoculat i normalitzat la dreta «democràtica», 
amb la connivència i complicitat de la socialdemocràcia. El 
racisme, l’opressió nacional, la violència contra la dona està en 
la base de la ideologia  de  l’extrema dreta, dels seus partits i 
organitzacions tradicionals.Necessiten buscar un boc expiatori 
per a desviar l’atenció de la seva responsabilitat en la crisi i, 
depenent de les circumstàncies, posen el focus i culpabilitzen 
a l’actitud intransigent dels obrers que no volen «estrènyer-se 
el cinturó», als immigrants i els refugiats que exhaureixen els 
escassos recursos de què disposa el país i dissolen la identitat 
nacional, etc. El populisme reaccionari i la ultradreta, com 
ocorria en els anys trenta amb les formacions feixistes, recorren 
a la demagògia per a disfressar-se d’una opció «antisistema» 
i connectar amb la ràbia, la frustració i la desmoralització 
d’àmplies capes de la població, actuant de forma molt més 
decidida que la dreta tradicional. Els seus agitadors estigmatitzen 
i maleeixen a la democràcia parlamentària Aquests demagogs 
branden el puny en direcció als banquers, els grans comerciants, 
els capitalistes. Els feixistes mostren audàcia, surten al carrer, 
enfronten a la policia. Això impressiona al petit burgès sumit 
en la desesperació. La democràcia no és més que una forma 
política. La petita burgesia no es preocupa per la pela de la nou 
sinó pel seu fruit.El desmantellament del «estat del benestar», la 
brutal devaluació salarial, la desigualtat social rampant..Tampoc 
són els immigrants els responsables de la privatització dels 
serveis públics, dels rescats a la banca i al capital financer, molt 
menys de les guerres.,és la burgesia internacional i la crisi del seu 
sistema, basat en l’obtenció del màxim benefici per a una ínfima 
minoria social a costa del que sigui. les formacions populistes 
nacionalistes i d’extrema dreta són una palanca important per 
a la defensa del sistema capitalista enfront del moviment obrer 
i la joventut i el drets de les dones.l’avanç  de l’extrema dreta 
posa sobre la taula la urgència de construir una organització.
Una alternativa d´esquerres és el que fa falta perquè la classe 
obrera, numèricament molt més potent que en el passat, pugui 
desplegar tota la seva força, situar-se en el centre de l’acció 
política, convertir-se en el focus de referència de tots els sectors 
que estan sofrint la crisi capitalista, aïllar políticament i aixafar 
físicament al feixisme. Prenguem-nos un cafè per a reflexionar 
què ha propiciat un clima d’agressivitat dialèctica perquè sectors 
socials vegin positiu fer costat a aquestes formacions. Fem 
un pensament politic ,critic , i  treballem des de l’esquerra per 
construí  una alternativa forta, real per frenar l’avanç del feixisme.
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Joan Beltrán Quintero/ Fotos Rafa Danta
El Vinaròs Club de Futbol i el Godella van empatar a un en el partit disputat 
aquest diumenge al Ciutat Esportiva de Vinaròs. Els vinarossencs venien en 
dinàmica positiva després de guanyar el seu primer partit en la jornada anterior 
a Puçol, i sols haver aconseguit 3 punts dels 9 possibles, la realitat és que l’equip 
entrenat per Eloy Lorente havia desplegat un joc atrevit i elogiat pels entesos, 
però malauradament aquesta jornada l’equip ha donat una clara passa enrere 
amb tot allò que havia demostrat anteriorment.
La disputa començava igualada. El Vinaròs intentava dominar l’esfèric però 
amb poca profunditat cap a la porteria dels visitants. Gradualment, els visitants 
van despertar i amb diverses accions per les bandes van crear nerviosisme en la 
graderia encara que mai van estar prop d’inaugurar el marcador. A partir d’aquí, 
els de Vinaròs van ser a més. La pilota circulava amb major rapidesa i els atacants 
buscaven l’esquena sobre una saga visitant que repel·lia les escomeses dels 
nois d’Eloy Lorente. El debut del veloç lateral dret Abdi prometia un joc més 
vertical per la banda, però bé sigui per la falta de ritme pròpia de debutar en 
la quarta jornada o per fins i tot no tenir assimilats els mecanismes i conceptes 
que l’equip busca, la seva estrena tranquil·la una mica deslluïda. Els minuts 
previs al i descans van ser una treva per part de tots dos equips.
La segona meitat va començar amb l’entrada de Matthew i Kevin Javier que 

substituïen als germans Hidalgo que no havien tingut molta incidència en els 
primers 45 minuts. Poc després entrava Alex Lozano substituint a Alexandre 
Rodriguez. Lozano que fins ara estava sent el millor jugador del Vinaròs aquest 
inici de temporada, va estar al terreny de joc sols 20 minuts, ja que una lesió 
el va obligar a ser substituït. Una molt mala notícia per als vinarossencs que 
perden una peça clau tot just començar la temporada. El Vinaròs va insistir i va 
persistir fins que en el minut 80 va trobar un premi més que merescut. Vicente 
Abaso va haver d’empènyer al fons de la xarxa una pilota en una segona acció 
després d’una jugada per banda dreta.
Feia la sensació que el Vinaròs no permetria que el Godella s’acostés més al 
seu camp i tancar el partit assegurant la victòria, però no va anar així. I és que 
8 minuts després del gol del Vinaròs Club de Futbol, el Godella va aconseguir 
igualar el partit després d’un centre des de la dreta que el davanter visitant va 
rematar de cap en un clar error de marcatge de la defensa vinarossenca.
Finalment, el col·legiat del partit assenyalava el final d’aquest, deixant al 
Vinaròs CF amb 4 punts a la classificació general i queda el 12è. El pròxim partit 
l’equip jugarà a casa del Nou Jove Castelló aquest diumenge 2 d’octubre a les 
17:30 i ja podrà comptar amb el davanter Orrego que ja ha rebut el transfer 
internacional.

Un Vinaròs gris no passa de l’empat contra el Godella
VINARÒS CF 1 - 1 CF GODELLA

Antonia Merino, 1ª Vet.C Natacha Willow, 2ª Vet.B Natacha, Ingry, Juanjo, Romina i Antonia. 
Equip Repte 10K Vinaròs

El Repte 10K Vinaròs al I 10K Nocturn Almassora
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El diumenge 18 de setembre, un bon grapat de 
fondistes del Club Esportiu Vinaròs es van donar 
cita a la XIII Cursa de La Ràpita, on van aprofitar per 
a començar la temporada amb molta germanor, 
molts preparant la Marató de València.
Cal destacar la 1ª Posició Absoluta de l’atleta del 

nostre club, Maribel Arenós, pujant al més alt del 
calaix.
Per altra banda, aquest estiu i tornant a la 
normalitat,moltes van ser les curses pels pobles de 
la contornada, Sant Mateu, Cervera del Maestrat, 
Benicarló…. On bastants dels nostres atletes, grans 

i menuts, no es van voler pedre l’ocasió de disfrutar 
d’una vesprada fent esport.
Enhorabona a tos i a començar la temporada amb 
ganes i molta força.
Agraïments al nostre patrocinador Facsa Aigües de 
Vinaròs.

10k La Ràpita i 5k caminada popular 2022

José Antonio Miralles

El pasado sábado 24 de septiembre Johan Lluch, director técnico deportivo de la federación 
de boxeo de la Comunidad Valenciana, junto a su mujer y presidenta del club, Alba Esteve, 
inauguraron el Club de Boxeo Vinaròs. Al acto asistió el alcalde de la ciudad, miembros de la 
corporación municipal, el presidente de la Federación y representantes de todos los estamentos 
del boxeo valenciano (clubes, deportistas, árbitros y entrenadores), junto a un gran número de 
socios y amigos.

Inauguración del Club de Boxeo Vinaròs

Isaac Molina

Rafa Danta
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

El passat dissabte, el CBM Vinaròs va fer el merescut partit homenatge a 
l’exjugador del club que, malaudament, ens va deixar: Jose Ramón Delhom.
Amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Guillem Alsina, i del primer tinent 
d’alcalde, Marc Albella, es va donar a Alma, un ram de flors i una placa en 
record del bo de Delhom.
A continuació, es va jugar el partit entre l’equip local, reforçat per alguns 
exjugadors i  Josep Delhom, fill , que no es va voler perdre el partit de record al 

seu pare, i el BM Utebo de Saragossa, de 2a divisió nacional, que va demostrar 
la diferència de categoria durant la segona part.
El partit va estar nivellat la primera part i, poc a poc, els aragonesos, dirigits pel 
vinarossenc Gabi Martorell, van anar agafant rendes insalvables per als nostres. 
Bon partit de pretemporada encaminat per a la setmana que ve amb inici de 
la lliga, contra el Balonmano Quart, un partit interessant que es disputarà al 
Pavelló de Vinaròs.

CLUB BALONMANO VINARÒS
Homenatge a José Ramón Delhom
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CBM Vinaròs:  Adrián Jaén, Joan Albiol (4), Sergio 
Julve (11), Héctor Barreda (2), Alexis Federico (5), 
Iván Roda( 1), Unai Rubio (4), Marc Pérez (5) i Erik 
Kharkavchuk.
Inici lliguer en derbi i gran ambient a les grades, encara 
que, desafortunadament, els nervis per la presió i el bon 
treball dels benicarlandos van amargar la nit als nostres.
Una primera part en molts de gols. Al descans, empat a 
17 amb alternatives mínimes dels dos equips, i que es 
veia als nostres molt tensos i incòmodes.
A la segona part, el Benicarló va sortir com un tir i, en un 
tres i no res, es van posar en 6 gols a favor, cosa que va 
descolocar als vinarossencs. Llavors, amb més cor que 
cap i la empenta del Llagostí Arena, es va arribar a la 
mínima diferència que donava vida als rojets.
Però al final  es fa fer justícia guanyant el millor, i els de 
Roda van pagar l’ambient a favor, sobreexcitant-se i en 
massa presses. Esperem haver après la lliçó i el pròxim 
partit tornar a la grada tot el que ens aporta. Dissabte a 
Nules partit per sumar i oblidar l’ accident de l’ inici.

Juvenil masculí
Roda Construcción y Diseño CBM Vinaròs 31  

L’Art del moble CH Benicarló 33

La nostra nedadora,Sara Vea, ha obtingut beca per al Centre de Tecnificació Esportiva “Petxina” de 
València.
Sara formarà part del grup d’esportistes escollits per la Federació Valenciana de Natació per a seguir un 
programa específic mentre continua la seua formació acadèmica a la Universitat Miguel Hernández.
El seu talent i els anys de dedicació han donat els seus fruits i nosaltres ens alegrem moltíssim per ella. És 
un exemple a seguir i li desitgem molts èxits i que disfrute l’experiència.

Força Sara !!!

La nedadora Sara Vea 
comença la seva estada a Petxina
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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 22 de setembre de 2022, va aprovar l'expedient 
i plecs per a la contractació del SERVEI DE SUPERVISIÓ I CONTROL DEL CONTRACTE DE NETEJA 
VIARIA DEL MUNICIPI DE VINARÒS. (Exp.Grals 19/21 Gest. 5459/21). 
 
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 10 d’octubre de 2022. 
 
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  26 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 20 de setembre de 2022, va aprovar l'expedient 
i plecs per a la contractació del SERVEI DE MANTENIMENT PERIÒDIC DE LES INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. (Exp.Grals 31/22 Gest. 4941/22). 
 
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 10 d’octubre de 2022. 
 
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  26 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 LICITACIÓANUNCI LICITACIÓ
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AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2408, de data 22 de setembre de 2022, van ser aprovades la 
convocatòria i les bases per a la constitució d’una Borsa de Treball d’ AGENT 
D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL, grup A, subgrup A2, en previsió a futurs 
nomenaments interins o contractacions temporals, per raó d’urgència. 

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en el Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 23/09/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es). 

El termini de presentació d’instàncies serà de 8 dies hàbils a comptar a partir del dia 
següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló. 

Per més informació han de dirigir-se al Departament RRHH o consultar la pàgina web 
municipal (Oferta Pública d’Ocupació) . 

El que es fa públic per a general coneixement.  

Vinaròs, a 23 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

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

 

Vinaròs, a  6 de setembre de 2022  
 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

 

Vinaròs, a  6 de setembre de 2022  
 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 
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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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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs
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.

02/10/2022
12:00 h. 

Auditorio 
municipal 

Ayguals d'izco de 
vinaros
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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

1 octubre PITARCH C/Pilar 120
2 octubre VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15
3 octubre FERRER  PI. Sant Antoni 34

4 octubre ROCA C/Sant Francesc 6
5 octubre GUIMERÁ Plaça Església

6 octubre ADELL P.Picasso/Pius XII
7 octubre SANZ C/Pont 87

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/11/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - Av. Maestrat nº 24

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:58:39

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

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

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

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

òs

òs
òs
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