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Aquest setmanari no accepta com a 
seues les opinions expressades pels 
col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l’autenticitat 
de la publicitat. Les col·laboracions ens 
poden fer arribar per correu electrònic 
a diariet@vinaros.es i no podran 
sobrepassar les 25 línies en Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fix. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
DNI de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del 
representant responsable. No s’admetran 
pseudònims. La direcció no es compromet 
a publicar les col·laboracions que arriben 
després del dimarts a les 13 hores.

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

VinaròsE L  D I A R I E T

Vinaròs celebra amb un gran pastís 
el seu 781 aniversari

Vinaròs va celebrar el passat 29 de setembre el 781 aniversari de l’atorgament de la carta pobla, amb un 
gran pastís d’aniversari fet pel Grup de Pastissers de la ciutat. El repartiment va tindre lloc a la plaça de 
la Comunió, amb presència d’autoritats i la cort d’honor de les festes, a més de molt de públic assistent. 
També hi va a ver la tradicional actuació del Grup Folklòric Les Camaraes

X.Flores

Foto Arts



8 d’octubre de 2022

3

ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs

Financiación hasta 20 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago
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REPARACIÓN
Taller o  Domicilio

Empresas - Particulares
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO

ESPECIALISTAS
EN GAMING

Netway 
Gaming Zeus+ 
Powered By 
Asus
-i5-11400F, 
16GB, 500GB, 
1650,W10P
-999,90 €

País Valencià, 11    VINARÒS t. 964 45 56 60       640 71 77 10    http://www.pcbox.com

Netway Gaming 
Apolo Powered 
By MSI Ryzen 
5 5600X, 16GB 
3200MHz RGB, 
SSD 500GB 
NVMe,
GTX 1650, 
DOS  - 799 €

NETWAY Powered By 
Asus Dylan i7-12700F, 
32GB 3200MHz RGB, 
1TB M.2 NVMe, 
RTX3060 12GB, 
FREEDOS

¡¡¡POTENCIA!!!!

Kit Netway Gaming XKS530 
Auriculares + Raton + Teclado

SEMANA DE GAMESIS OBSEQUIO
CON LA COMPRA DE UNO

DE ESTOS EQUIPOS

¡¡¡POTENCIA!!!!
ESPECIALISTAS
EN GAMING

Foto Arts
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X.Flores
Gámesis, la trobada sobre videojocs que impulsa Vinaròs anualment en 
el centre de coneixement Vinalab, està d’aniversari. Són deu anys d’una 
iniciativa que any a any ha anat creixent de tal manera que ja és una cita 
ineludible del públic familiar en la localitat. Després d’uns inicis més 
centrats en la part formativa i laboral, que mai s’ha deixat de banda, la 
inclusió de novetats a cada edición com els tornejos o el RetroGámesis, 
entre altres, han impulsat la participación. En aquesta desena edició, 
presentada per la regidora María Cano, també hi haurà novetats molt 
interessants. 
La cita serà els dies 14,15 i 16 d’octubre en el centre de coneixement 
Vinalab i una gran carpa exterior habilitada amb tots els detalls per a 
gaudir dels videojocs i altres especialitats. 
El divendres 14 d’octubre tindrà lloc la part divulgativa de la trobada, 
amb la presentació del grau de videojocs de l’UJI, una altra d’enginyers 
de Novatel, la xerrada de Manu Bover titulada “Surfeando a muerte” i 
una última de Vinacae sobre les addiccions als videojocs i les xarxes 
socials.  
El 15 d’octubre s’inicien els tornejos de Fortnite i LOL, i també hi haurà 
jocs de rol per a públic infantil, un taller de cosplay i el torneig de 
retrogámesis. Precisament la sala retrogámesis és una de les quals més 
èxit tenen entre el públic més adult. 
El dia 16 es tanca aquesta desena edició amb les finals dels tornejos, 
tallers de creació i el lliurament de premis.  
Una de les grans novetats de la trobada d’enguany és l’horari 
ininterromput de l’esdeveniment, ja que ara no es tanca al migdia. 
L’horari és de 10 a 20.30 hores. Una altra, serà el concurs de cosplay i una 
sorpresa especial per revelar que té preparada els sempre espectaculars 
Cosplay Vinaròs, col·laboradors de l’esdeveniment. 
Les inscripcions per a tots aquells que vulguin assistir a tornejos i tallers 
ja es poden fer. 
El Gàmesis s’ha convertit en la cita més important del món dels videojocs 
en el nord de la Comunitat Valenciana, amb una àmplia programació 
que plena tot un cap de setmana de xerrades i ponències divulgatives, 
però també d’entreteniment amb diferents tornejos virtuals, que 
compten amb la participació de desenes de jugadors.
L’edició anterior va comptar amb l’assistència de més de 1.200 persones 
al llarg del cap de setmana.

Gàmesis compleix una dècada en el màxim esplendor
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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

2013, primera experiència
La primera edició del Gámesis va ser un 11 d’abril de 2013 al Vinalab. Amb 
la col·laboració del consistori i la Universitat Jaume I (UJI), aquesta primera 
experiència va ser presentada pel llavors regidor d’Hisenda i Ocupació, Juan 
Amat i el que era coordinador del Vinalab, Daniel Twal.
L’objectiu de la creació de Gámesis era impulsar la creació i consolidació 
d’empreses entorn de la temàtica dels videojocs, donant a conèixer el sector, 
la multitud de professionals i rols diferents que coexisteixen en ell i generar 
 oportunitats laborals i de negoci. Alhora, s’oferia als professionals del sector la 
possibilitat de conèixer les últimes novetats i opinions d’experts, promovent 
la generació de contactes i networking. Els videojocs es van marcar llavors 
com “un dels quatre eixos estratègics” que el Vinalab desitjava potenciar per a 
convertir-se en referent. En aquest primer any no hi havia encara competicions 
de videojocs i l’entorn de l’esdeveniment es va concebre més per a professionals 
en la confecció de videojocs. 
2014, el Gámesis, a Saragossa
En la seva segona edició, es va celebrar a la ciutat de Saragossa, on la empresa 
Init, que gestionava llavors el centre Vinalab, tenia la seu. 
En aquesta edició de Gámesis, celebrada en el centre d’emprenedoria CIEM 
gestionat pel Grup Init i la Universitat San Jorge de Saragossa, es va continuar 
amb la línia de treball i el format concebut en el Vinalab. Aquesta edición va 
tindre 250 assistents, amb aforament complet, on poder conèixer els diferents 
professionals i rols que treballen en el camp dels videojocs, les últimes novetats 
i tendències, opinions d’experts, així com noves oportunitats laborals del sector.
2015, estudiants i professionals 
La tercera edició de Gámesis va reunir més de 140 assistents provinents de 
diferents punts d’Espanya, entre els quals es trobaven professionals del sector, 
aficionats, estudiants i personal docent, ja que comptava amb la col·laboració 
de la Universitat Jaume I, a través del Grau de Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs. La trobada comptava amb la participació de professionals de 
diferents disciplines del sector dels videojocs, que compartien teoria i pràctica 
sobre els últimes novetats, tendències i noves oportunitats laborals amb els 
assistents. La ponència del músic i compositor vinarossenc Òscar Senén va 
obrir aquesta edició celebrada al maig. 
2016, canvi de dates a octubre
Amb el canvi d’equip de govern, s’intuïen també canvis en la celebració de 
l’esdeveniment, però no van ser immediats. La quarta edició de Gámesis es va 
celebrar a mitjan octubre, de nou amb diverses ponències de professionals del 
sector com el desenvolupador de jocs Marco Domingo Navarro, el director de 
la carrera de programació de videojocs de ESAT, Gustavo Aranda, o el catedràtic 
Miguel Chóver, mentre que  la jornada va culminar amb una presentació de 
projectes d’estudiants de Grau de Disseny i desenvolupament de videojocs de 
l’UJI.
2017, el gran impuls  
El centre de coneixement Vinalab va acollir, ara al novembre, la cinquena edició 
del Gámesis, amb moltes novetats que van tindre una gran acollida. Més de 
500 persones van participar-hi en aquesta cinquena edició, tot un rècord 
d’assistència. 
S’havia ampliat en un dia més la celebració de l’esdeveniment, que a més 
de la zona divulgativa amb tallers i xerrades comptava amb una zona gamer 
(amb videojocs, motor virtual, realitat virtual, Arcade etc) i un museu de 
videoconsoles antigues, l’anomenat RetroGámesis que va suscitar molt interès, 
a més d’un torneig en el qual es podia participar en videojocs com el Mario 
Kart 8, Fifa 2018, Super Smash Bros o Call of duty. Un torneig que va penjar el 
cartell de “complet”. La gran acollida de públic va impulsar aquesta trobada en 
els anys successius. 
2018, la consolidació del nou format
La sisena edició de la trobada sobre videojocs ‘Gàmesis 2018’ que va tenir 
lloc els dies 9 i 10 de novembre, tancava amb una assistència de més de 1300 
persones consolidant-se el nou format introduït pels regidors Maria Cano i 

Hugo Romero. En les dos jornades que van tenir lloc al Centre de Coneixement 
Vinalab, va haver-hi espai per a tots els públics, gustos i interessos. Tallers de 
creació de videojocs, conferències de professionals d’aquest sector, presentació 
d’estudis relacionats amb la producció i testeig de videojocs, fins a tornejos 
de diferents jocs i plataformes com Fortnite, Call of Duty o Fifa. Es va ampliar 
el RetroGámesis donat l’èxit, es va apostar per ampliar l’esdeveniment amb 
una sala de gamming que es va omplir a totes hores i es van superar totes les 
expectatives de públic assistent. 
2019, un Gámesis en constant evolució
La setena edició de la trobada va tindre lloc els dies 22, 23 i 24 de novembre de 
2019 i abans, ja hi havia inscrites 1.050 persones per participar en els diferents 
tallers, conferències i tornejos programats. Una excel·lent xifra de participació 
que es va elevar molt més, fins a les 1.300 persones assistents, ja que va haver-
hi gent que van acudir sense haver estat inscrites prèviament al llarg del cap 
de setmana, i moltes famílies completes que no van voler perdre’s aquest 
esdeveniment anual que converteix a Vinaròs en capital provincial del videojoc. 
Aquesta setena edició era ampliada a un dia més i també nocturna, amb 
interessants novetats. La principal era la incorporació del “Gámesis Night”, el 
dissabte 23 de novembre, amb el que s’oferia per primera vegada una cita 
nocturna en la qual els participants van poder jugar fins a altes hores de la 
matinada un torneig del popular joc dels anys 2000, Age of Empires o al Unreal 
Tournament. L’oci en aquesta edició estava garantit, i els amants dels videojocs 
van tindre diferents tallers i tornejos per a gaudir, en jocs com el FIFA 20, el 
Fortnite o LOL. A més hi va haver experiències de realitat virtual, Cosplay, Guitar 
Hero, etc. I per als nostàlgics, no va faltar el “Retrogàmesis”, on també és van fer 
tornejos d’ Street Fighter i Puzle Bobble. 
Tampoc es va deixar de banda un dels apartats en els quals més havia incidit 
l’organització en els últims anys que era en la part formativa i les sortides 
professionals que ofereixen els videojocs. En aquest sentit, en aquesta edició 
la programació va ser també molt completa i va constar d’interessants 
conferències, amb participació de destacats vinarossencs com el cineasta i 
il·lustrador Diego Latorre, que va parlar sobre l’art conceptual per als videojocs 
o Óscar Senén, que repetia, sobre la creació de música interactiva. 
2020, la pandèmia obliga a fer una edició online
Ni el coronavirus va aturar la celebració del Gámesis. Això sí, va ser una edició 
online davant les restriccions que feien impossible fer-ho de manera presencial. 
La programació en línia va comptar amb més de 1.440 espectadors en els 
diverses ponències i tornejos que es van poder seguir per Youtube, Twitch i la 
pàgina web de Gàmesis, i va a ver-hi una mitjana de 50 espectadors connectats 
simultàniament durant els retransmissions.
D’altra banda, es va comptar amb els habituals tornejos de videojocs amb el 
FIFA 20, League of Legends, Clash Royale i Brawl Stars, comptant amb més de 
140 participants, prop del 50% de Vinaròs, mentre que la resta van ser de 34 
ciutats diferents, fet que demostrava la gran rellevància de l’esdeveniment. 
2021, un Gámesis de nou renovat
La novena edició del Gámesis va tornar de nou al format presencial. La cita va 
tornar a demostrar que és un èxit assegurat de públic, -més de 1.200 persones 
hi van assistir- tant per a formar-s’en una dels professions amb més sortida 
professional com per a gaudir del joc amb amics o en competició. Va destacar 
també la col·laboració del professional de Peníscola i vinarossenc d’adopció, 
David Inlines, que va oferir una conferència sobre VFX i els efectes visuals en 
la creació dels videojocs, o un taller de construcció de drons entre moltes 
altres interessants ponències i tallers més pràctics. El Gámesis 2021 també 
va comptar amb la presència de Cosplay Vinaròs amb una demostració de la 
creació de complements per a públic de 7 anys en avant i l’exposició dels seues 
últimes creacions realitzades amb nous materials i impressores 3D, que van ser, 
sens dubte, una dels grans atraccions de l’edició.
Quant als tornejos, es van disputar de Fifa, Fortnite, Smash Bros, Mario Kart 
i també va haver-hi tornejos al RetroGámesis com el del Street Fighter, entre 
altres.

Any 2013. Presentació de la primera edició del Gámesis Any 2021. Les novetats han impulsat el Gámesis, però mantenint la part formativa

10 anys d’un esdeveniment que ha connectat amb el públic
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La Policia Local de Vinaròs va celebrar amb una missa i una 
formació en la Plaça Parroquial un acte en honor al patró 
San Miguel Arcàngel, en el qual es va procedir al lliurament 
de condecoracions i felicitacions públiques a alguns dels 
seus components per serveis significatius durant l’últim 
any. Cal destacar que en total es disposa de 46 agents, a més 
de dos gossos ensinistrats per a la detecció de substàncies 
estupefaents. 
L’acte de formació va tindre lloc després de la tradicional 
missa que celebrada a l’església Arxiprestal, on també van 
assistir representants de la Guàrdia Civil. D’altra banda, des 
de l’Ajuntament es va fer un reconeixement a tots els agents 
que han realitzat actuacions destacades per a la resolució 
de delictes o fins i tot gràcies a la seua intervenció han 
salvat una vida. En aquest cas, s’ha fet especial menció de 
la unitat canina per la seua important tasca en la detecció 
d’estupefaents, que en els dos últims anys, ha suposat un 
increment del 400% de les denuncies per tinença i consum 
de drogues, passant de les 54 registrades al 2019 a les 228 
del 2021. 
Alsina ha destacat la importància de la Policia Local i agraïa 

als agents “la gran tasca que realitzeu al municipi, d’una 
banda per a garantir la seguretat de tota la ciutadania, i d’altra 
banda, com a mediadors per a la resolució de conflictes”. 
Així mateix l’alcalde també remarcava la important feina 
dels agents davant de situacions d’emergència produïdes 
per fenòmens naturals i per la tasca de vigilància que 
realitzen al camp, en coordinació amb la Guàrdia Civil, per 
evitar robatoris.
Creu amb distintiu blanc per a l’intendent Juanma 
Domènech
L’alcalde va imposar la creu amb distintiu blanc a l’intendent 
cap, Juan Manuel Domènech, pels seus 25 anys de servei 
com a agent i cap del cos. “Volem agrair-te el tipus de 
prefectura que estàs exercint, la proximitat i el fet que tots 
els components de la plantilla se sentin a gust exercint el 
seu treball, amb tots els mitjans disponibles i facilitant 
la formació de cadascun de nosaltres”, va assenyalar una 
agent en nom de la plantilla de policia local.  També va 
haver-hi un reconeixement a la col·laboració ciutadana, 
específicament en el cas de la desaparició d’un home de 
83 anys que va ser localitzat en bon estat l’endemà, entre 

d’altres reconeixements.
Homenatge a la família de 
Constantin Nichita
Per acabar, es va retre un emotiu 
homenatge a Nichita, una persona 
molt vinculada a la localitat que 
sempre va col·laborar en tasques 
de seguretat de l’oci nocturn amb 
la Policia Local oferint tota l’ajuda 
possible als agents.

La Policia Local celebra el dia del patró, Sant Miquel
L’ntendent Juan Manuel Domènech rep el distintiu de la Creu Blanca als seus 25 anys de servei 

i es ret homenatge a Costi Nichita
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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

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Albella i la regidora de Comerç, Paula 
Cerdà, van informar dilluns que Vinaròs s’ha presentat a la línia d’ajudes per a l’enfortiment 
de l’activitat comercial en zones turístiques dins dels fons europeus Next Generation amb la 
renovació integral de tota l’avinguda País Valencià, un vial cèntric i comercial de la localitat. 
“Hem optat a aquesta ajuda com a municipi que supera les 152.000 pernoctacions anuals, 
i el mínim era superar les 25.000 en dades turístiques. L’import que es podria arribar a 
finançar varia entre el 60 i el 100%”, va explicar Albella. El cost estimat d’aquesta renovació 
integral de l’avinguda seria de 1,2 milions. 
L’avinguda del País Valencià té avui dia una longitud de 304 metres i 17,4 metres d’amplària. 
Disposa de dues voreres, una de 2 metres i una altra de 2,4 metres. L’estacionament actual 
és en cordó a un costat i en l’altre en bateria en forma d’espiga. Hi ha dos carrils de circulació, 
un per sentit, de 3 metres cadascun. 
L’equip de govern planteja amb aquest projecte ampliar les voreres a 2,5 metres d’amplària, 
mantenir l’aparcament en tots dos costats, modificant el de bateria en espiga passant a 
ser de cordó per a guanyar un tram. Es proposa també l’augment de l’arbratge, crear illes 
verdes que actuarien com a punts de drenatge sostenible i modificar tota la xarxa d’aigua 
potable existent de fibraciment per una canalització de polietilè. També s’implementaria la 
canalització d’aigües pluvials que actualment estan sense xarxa separativa i s’estudiaria la 
possibilitat d’implantar un carril bici si és tècnicament possible. 
Per part seva, Cerdà va explicar que la importància del sector comercial en aquest cèntric 
vial és destacable, amb una vintena d’establiments. “La concentració de l’activitat minorista 
suposa el 71% del comerç de Vinaròs localitzada en 25 eixos comercials i l’avinguda País 
Valencià és un d’aquests eixos importants on es concentra”, va assenyalar. 
També va destacar l’estratègica i cèntrica situació d’aquesta avinguda i va recordar que 
recentment es va remodelar el primer sector del carrer Sant Magdalena, carrer que creua 
en la part aquest amb l’avinguda País Valencià “una obra que comença a tancar aquesta 
actuació per sectors de la ciutat per a tenir un centre comercial a l’aire lliure en millors 
condicions, serveis i molt més atractiu per a la gent que ens visita”. 
L’avantprojecte contempla, segons Cerdà, altres actuacions en matèria d’accessibilitat, 
sostenibilitat i tecnològiques com l’adquisició i instal·lació d’una autocompostadora de 
cartó que seria d’utilitat per als comerços, un programa de fidelització i digitalització del 
mercat obert interconnectat, un sistema de monitoratge en zones de càrrega i descàrrega i 
accions de formació i sensibilització a establiments del municipi.  
Albella va concloure que els objectius de la remodelació d’aquesta avinguda són diversos. 
Entre ells va citar “la dinamització del turisme de compres, important per a Vinaròs, enfortir 
la identitat comercial de la localitat, augmentar la notorietat del comerç local respecte a 
poblacions pròximes i reforçar el comerç local basat en el comerç de proximitat”.
L’edil socialista va assegurar que “volem que l’avinguda País Valencià sigui el punt de partida 
d’una sèrie d’accions que a nivell comercial són importants per a dotar de més a tractiu a 
la localitat”.

Vinaròs presenta als Fons europeus 
Next Generation la renovació 

integral de l’avinguda País Valencià
L’empresa adjudicatària del control de plagues a la localitat, 
LOKIMIKA SL,  ha reforçat les fumigacions durant aquest mes de 
setembre, fet que ha incrementat la visualització de paneroles 
i rosegadors en diverses zones del municipi. Segons indiquen 
des de la mateixa empresa, quan es realitzen aquest tipus 
de tractaments és molt més elevada la presència de les dues 
espècies animals, donat l’efecte del producte que s’utilitza per 
al seu control. 
Cal destacar que també s’ha actuat en el punt del riu Cervol que 
presentava més problemes com a conseqüència de l’elevada 
presència de restes de menjar, fet que ha propiciat un increment 
notable de paneroles i rosegadors.

L’Ajuntament reforça el servei 
de prevenció de paneroles 

i rosegadors

El PSPV-PSOE Ports Maestrat celebró el pasado domingo en 
Alcalà de Xivert el acto de apertura del curso político con 
presencia del secretario general del partido en Castelló, Samuel 
Falomir y parte de la agrupación socialista de Vinaròs. Falomir 
afirmó que “el proyecto del Partido Socialista está más vivo que 
nunca porque está en las calles y en la gente de nuestros pueblos” 
y animó a sus compañeros de partido de las comarcas del norte 
“a continuar abriendo el proyecto socialista a las aportaciones 
siempre bienvenidas de nuestros vecinos y vecinas, porque en 
escuchar está la esencia de la política, es servicio público en 
estado puro”.
Elecciones 2023
Según ha explicado, iniciamos un curso político de cara a 
las elecciones de 2023 donde “necesitaremos la implicación 
y el trabajo de toda la militancia para renovar por un tercer 
mandato la presidencia de la Generalitat, las alcaldías y revalidar 
el gobierno de la Diputación”. “Solo así podremos continuar 
impulsando los cambios sociales que se han producido en 
nuestros municipios desde que gobierna el PSPV”, ha afirmado. 
Por su parte, la secretaria general comarcal, Ana Besalduch, ha 
asegurado que “el PSOE representa un modelo de gobierno 
creíble y efectivo que pone siempre por delante los avances 
sociales y la dignidad de las personas, y que se ha mostrado 
comprometido con el desarrollo de las comarcas del norte”. 

El PSPV Ports Maestrat 
inicia el curs polític 
a Alcalà de Xivert

X.Flores
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El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha lamentado  
“la falta de previsión y trabajo del gobierno de 
Guillem Alsina en relación con el aula municipal de 
teatro y que está ocasionando que los alumnos del 
aula no tengan ninguna previsión de cuando se ini-
ciarán las clases”.
Gandía ha señalado que “después de todo el ve-
rano, en lugar de iniciar las clases, el concejal de 
Cultura informa en rueda de prensa que no se ha 
prorrogado el contrato y que saldrá una nueva li-
citación, una situación que mantiene en la incer-
tidumbre a las decenas de vinarocenses que están 
esperando iniciar las clases”.
Desde las filas populares “nos hacemos eco del ma-
lestar entre los alumnos y ponemos de relieve la 
incapacidad de un gobierno municipal que no es 
capaz de sacar a tiempo una licitación para que las 
clases comenzaran como siempre. Con la decisión 
improvisada del gobierno de Alsina quien sale per-
diendo son los alumnos del aula municipal de tea-
tro y la cultura de Vinaròs”.
Finalizaba el portavoz adjunto de los populares se-
ñalando que “Vinaròs padece un gobierno que falla 
en los grandes asuntos y también en las pequeñas 
gestiones del día a día, lo que demuestra la necesi-
dad de un cambio de gobierno en Vinaròs que dé a 
nuestra ciudad el impulso necesario”.

El PP acusa de “dejadez” 
al equipo de gobierno por 

el retraso del inicio del 
curso del aula municipal 

de teatro

El Partido Popular de Vinaròs ha manifestado, a través de la portavoz adjunta Carla Miralles, “su 
preocupación por el deterioro constante que sufre el Hospital comarcal de Vinaròs y que viene 
refrendado por los datos de la propia Conselleria de Sanidad Universal donde certifica que el de 
Vinaròs es el tercer hospital de toda la Comunidad Valenciana con mayor lista de espera”.
Miralles ha remarcado que “somos con mucha diferencia el Departamento de Salud de la provin-
cia donde los pacientes más tiempo deben esperar para ser operados y ahora también somos de 
los que más tiempo debemos esperar de toda la Comunitat Valenciana. Es un hecho gravísimo y 
que requiere de medidas urgentes y que afronten el problema con valentía”.
Los populares de Vinaròs han puesto de relieve que “una vez más el Alcalde, Guillem Alsina, per-
manece callado ante este deterioro sin precedentes. Los datos empeoran mes tras mes, vemos 
como hay servicios que desaparecen por falta de profesionales y desde el Ayuntamiento solo dan 
la callada por respuesta”.
La portavoz adjunta de los populares reclamaba a Alsina “que defienda los intereses de los vina-
rocenses y deje de tapar la nefasta gestión sanitaria del gobierno del Botànic. Nuestros vecinos ni 
pueden ni deben ser los que más esperan de toda la provincia para ser operados”.

El Hospital comarcal de Vinaròs vuelve a 
incrementar las listas de espera quirúrgicas

Carla Miralles: 
“De 25 

Departamentos 
de Salud somos 
el tercero con 

más lista de 
espera y Alsina 
sigue callado 

como si no 
pasara nada”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, ha señalado  que 
“hace seis años se nos decía que iban a venir 10 millones de euros, ha pasado el tiempo y no ha 
llegado ni medio millón de euros y no porque Europa no esté dispuesto a darlos sino porque el 
gobierno municipal de Guillem Alsina no ha sido capaz de desarrollar proyectos que permitan 
justificar que se nos dé ese dinero”
Amat recordaba al equipo de gobierno que “queda un año para que acabe el plazo para justificar 
los fondos EDUSI y hay que ser muy iluso para pensar que van a ser capaces en estos meses de 
justificar 9,5 millones de euros cuando en seis años han justificado poco más de 500.000 euros”
El portavoz de los populares ha destacado que “fue el Alcalde, Guillem Alsina, quien decidió que 
el Centro Social tenía que ser la principal obra a financiar con los fondos EDUSI, y que esa obra 
de 4,5 millones de euros tenía que estar desarrollada íntegramente y en funcionamiento antes 
de acabar la legislatura. Hoy se niegan a decir lo que sabemos todos, que ese Centro no se va a 
poder financiar con los fondos europeos”.
Finalizaba Amat afirmando que “la gestión en el Ayuntamiento de Vinaròs ha sido un absolu-
to desastre. Ha habido recursos más que de sobra para desarrollar proyectos de envergadura 
como el auditorio o un polideportivo pero el gobierno dijo que no y que sus prioridades eran un 
Centro de Interpretación Turístico y un Centro Social, la realidad es que ni uno ni otro están en 
funcionamiento”.

Amat acusa al equipo de 
gobierno de ser incapaz 
de realizar los proyectos 

del EDUSI  
El PP destaca que “para Alsina la 

prioridad era un Centro Social y un 
Centro de Interpretación Turística, y 

ni lo uno ni lo otro”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF) ha denunciado que, debido a las obras de am-
pliación que se están ejecutando en los Juzgados 
de Vinaròs, especialmente el personal que trabaja 
en los juzgados mixtos números dos y tres y en el 
Juzgado de lo Penal “están sufriendo numerosas y 
constantes molestias y suciedad” desde que arran-
caron los trabajos, el pasado mes de julio.
Por ello, desde la central sindical han presentado 
sendos escritos, tanto a la Dirección General de Jus-
ticia como ante la Inspección de Trabajo para recla-
mar que las obras “se realicen en horario de tarde, 
fuera del horario general, o bien se traslade al per-
sonal mientras duren estos trabajos, de manera que 
se reduzcan al mínimo los perjuicios tanto para el 
personal como para los usuarios de la Justicia”.

CSIF denuncia que las 
obras de ampliación 

de los Juzgados hacen 
“imposible” trabajar y 

celebrar vistas
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Va explicar com tot va començar “amb un costipat que no es curava del tot. 
Era periodista, mare, mestressa de casa...començava la meva jornada labo-
ral a les sis del matí, quan anava a la televisió i acabava a les onze de la nit. 
No tenia temps per a anar al metge, tot i que els meus amics em deien que 
la meva tos no era normal. Jo feia broma que ja aniria, perquè el dia que en-
trés no sortiria. Qui anava a dir-me que es convertiria en una premonició!”. 
Les primeres valoracions apuntaven a un refredat mal curat. Poc més tard, 
li van comunicar que podria tractar-se d’una pneumònia i que calia fer pro-
ves a l’hospital. “Jo treballava en Comarques de Mediterraneo i li vaig expli-
car al metge que no tenia temps d’anar-hi, que havia de treballar. Va insistir 
i finalment vaig obeir. Quan vaig veure les cares de les doctores abans de 
donar-me els resultats, vaig pensar que hi havia alguna cosa que podia ser 
greu”. Era un divendres. La van citar el dilluns per a donar-li més detalls, 
però “els vaig remarcar que era periodista, i que ho volia saber ja”. Van ser 
fulminants. Era càncer. A partir d’aquest moment va iniciar el periple hospi-
talari, amb proves i més proves.

“Vaig demanar sortir de l’hospital després de la biòpsia. El meu fill complia 
tres anys i no sabia si seria l’última vegada que el celebraríem junts”, confes-
sa. “El pneumòleg em va confirmar que tenia un càncer de pulmó avançat. 
Em va aconsellar que em plantegés la vida a curt termini a partir d’aquell 
mateix moment. Em va donar sis mesos de vida. Era el mes de juny i recordo 
que li vaig preguntar si arribaria a veure al meu fill entrar en el col·legi al 
setembre”, explica. 
L’optimisme d’Inma i el suport dels seus són la columna vertebral de la po-
sitiva evolució de la seva malaltia. “He tingut la sort de tenir a la meva fa-
mília i els meus amics sempre al meu costat, que el mitjà de comunicació 
on treballava em donés suport des del primer minut. Això és fonamental, 

perquè així jo només haig de centrar-me  a curar-me. El seu suport és la 
meva energía”. 
Trencar estadístiques
Inma explica que quan va saber que tenia càncer es va negar a indagar per 
internet què podria passar-li a continuació. El seu marit sí que ho va fer. “Em 
va dir que les estadístiques estan per a trencar-les, i aquest ha estat el nos-
tre lema des de llavors”, assenyala. Els dos es donen 24 hores “per a plorar, 
cridar, maleir i plantejar-nos el pitjor escenari després de cada mala notí-
cia que rebem. Una vegada passen aquestes 24 hores, tornem a començar 
amb positivitat”, remarca. 
Resulta indubtable, “ha estat molt dur”, incideix, però “bé està el que bé 
acaba, i de moment el final és feliç, sempre a l’expectativa del que pugui 
passar a continuació”. 
Enalteix el suport de la psico oncòloga a l’hora de gestionar la seva malaltia 
enfront del seu fill. “No podia tocar fons i ella em va ajudar a no fer-ho”. La 
sinceritat ha estat l’aposta més saludable. “Tots havien de saber què estava 
passant, també el meu fill”, indica.
Un manual que ofereix respostes
Inma ha escrit un llibre-guia per a ajudar malalts, familiars i amics a con-
viure amb aquesta malaltia. Un manual en el qual respon a aquelles pre-
guntes que tot malalt de càncer es fa i que moltes vegades no s’atreveix a 
preguntar al seu oncòleg. L’ansietat, la caiguda del pèl, trucs de bellesa per 
a sentir-se millor, la compatibilitat del sexe i l’esport amb el càncer, la por a 
la recaiguda i la mort…són només alguns temes que es tracten en aquesta 
obra que en aquests moments està pendent d’editar.
Afeccionada al running, ha tornat a córrer i ja completa 14 quilòmetres 5 
o 6 dies a la semana. Aquesta és la carrera de la seva vida i a Inma li sobra 
convicció i optimisme per a arribar a la meta.

Li van dir que havia de plantejar-se la vida a curt termini després de diagnosticar-li un càncer de pulmó avançat. Des d’aquell dia, la 
periodista vinarossenca Inma Castell, lluita per “trencar les estadístiques”, com li va dir que havien de fer el seu marit. 
Abans de ser diagnosticada, Inma portava una vida sana, practicant esport regularment, encara que inevitablement estressada per 
una jornada laboral intensa. A pesar de que mai havia fumat, un càncer de pulmó va tombar la seva vida del revés. 
La història d’ Inma és dura, però també tota una lliçó d’enteresa i de lluita personal per la supervivència. Així es va poder constatar 
en el programa A córrer d’À Punt, el passat dissabte al migdia. Un programa que la va fer protagonista, convidant-la a compartir la 
seva experiencia vital. 

Imma Castell i la carrera de la seva vida
La periodista vinarossenca explica al programa ‘A córrer’ de A Punt 

la seva lluita contra un càncer de pulmó que li ha canviat la vida

Inma Castell, amb el presentador del programa ‘A córrer’, Xavi Blasco a la desembocadura del Cervol, punt d’inici de la gravació el passat  9 de setembre
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Quintos del 71

Felicitats, Eladio

  Eladio, moltes felicitats pel teu 50 aniversari. Familiars i amics et desitgem el millor

Un año mas y tal como tienen la buena costum-
bre de hacerlo años tras año, el pasado sábado  
dia  1, se reunieron la mayoria de los quintos que 
en el año 1971 fueron llamados a filas (tal como 
se denominaba). Compartieron juntos, con sus 
respectivas parejas, una jornada de camaraderia 
con iusión y alegría y la satisfacción de volver a 
estar juntos. Aquellos jóvenes, que hace ahora 
51 años componian “els quintos de Vinaròs”, han 
vuelto a reunirse con un denominador común, 
la amistad, y recordar juntos aquella época ya 

lejana en el pasado. No obstante, la ilusión y la 
alegría perdurarán en el tiempo tal como se ha 
demostrado un año más con la celebración de 
este año 2022. Un espléndido día compartiendo 
almuerzo y comida con una suculenta paella en 
el tentadero de la Peña Taurina “Pan y Toros” de 
nuestra ciudad. 
En el postre, aparte del intercambio de vivencias 
y el recuerdo de aquellos años mozos, disfruta-
ron del baile con música en vivo a cargo de la 
cantante lirica Olga Culicova que interpretó ma-

gistralmente música y canciones de los años 60 y 
70, así como canciones actuales que nadie de los 
asistentes se resistió para no bailar y lanzarse a 
la pista al ritmo de los acordes que se interpreta-
ban y que, en algunos momentos, se acompaña-
ron con las guitarras y las voces de Juan Ramón 
Prades y de Antonio Torres  que sorprendieron 
gratamente a todos los asistentes.
Un maravilloso día que esperamos pueda repe-
tirse el próximo año tal y como acostumbran los 
“Quintos del 1971”. 

Salvador Oliver
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Con la vuelta al cole es posible que como madre/padre, estés sumergido en 
las prioridades como los cambios de calendarios, compra de material escolar, 
extraescolares, etc.
Sin embargo, no hay que olvidar controlar la salud de los niños, especialmente 
la de sus ojos. El aprendizaje en gran parte lo obtenemos gracias a nuestros 
ojos, por esta razón, si un niño tiene dificultades para ver, el aprendizaje podría 
verse afectado. De hecho, se calcula que el 30% de los casos de fracaso escolar 
están relacionados con alteraciones de la visión no identificadas.
En este sentido, la visión óptima en edades tempranas “es clave para garantizar 
los buenos resultados en la etapa escolar y el correcto desarrollo de los niños, 
ya que se trata del principal canal de entrada de la información”.

Señales de alerta para acudir al óptico-optometrista
La ambliopía infantil es un síndrome que compromete la visión y, en la mayoría 
de los casos, no presenta sintomatología alguna, lo que la hace difícil de 
identificar por el círculo cercano del niño.
Desde el Colegio Nacional de Ópticos-optometristas (CNOO) se ha elaborado 
una lista de señales de alarma, dirigida a familias y colegios, que indican que 
algo no va bien. Ante cualquier de estos signos, resulta esencial ponerse en 
manos de un profesional de la visión:
• Desviación de algún ojo en cualquier distancia
• Guiño de algún ojo cuando el niño sale a la calle o cuando lee
• Frotarse continuamente los ojos
• Dolores de cabeza tras un esfuerzo en cerca
• El niño refiere visión borrosa o visión doble en alguna distancia
• Baja comprensión lectora
• Mala coordinación ojo-mano
• Se acerca demasiado cuando realiza tareas en cerca
• Bajo rendimiento escolar

El dolor de cabeza frecuente, la hipersensibilidad a la luz, frotarse mucho 
los ojos, guiñarlos de forma continuada o el parpadeo en exceso son síntomas 
y actitudes que pueden denotar episodios relacionados con  defectos de 
refracción o con problemas de corrección óptica. En consecuencia, pueden 
estar alertando de una de las tres patologías visuales más comunes en la 
infancia: miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Vuelta al cole con buena vista

En el caso de la  miopía, que produce una  visión borrosa  y poco nítida de 
todo lo que se encuentra a una distancia lejana, puede darse como  fatiga 
visual, confusión entre palabras y renglones, dificultad para seguir lo que 
está escrito a cierta distancia o incapacidad para reaccionar ante expresiones 
faciales de rostros lejanos.

Aunque es un problema 
difícil de reconocer en la 
infancia a través de las 
actividades cotidianas y 
su manifestación puede 
depender de la carga 
genética del niño, para 
prevenir la miopía es 
recomendable fomentar 
la exposición a la luz solar 
(sin mirar directamente al 
sol), ya que esta genera 
dopamina, un neurotransmisor que ayuda a bloquear el alargamiento del globo 
ocular, una de las causas principales de miopía en infancia y adolescencia.
En cuanto a la hipermetropía, error de refracción más frecuente en la infancia, 
genera que las personas no vean con claridad lo que se encuentra más cerca. 
El uso de gafas con lentes convergentes puede llegar a reducir el foco del 
ojo y corregirla. Por su parte, el  astigmatismo  suele tener su origen en la 
ascendencia genética, ya que con frecuencia se presenta en niños cuyos padres 
sufren la misma afección. Entre sus efectos se encuentra la visión deformada 
de los objetos a corta o a larga distancia.
Son fundamentales las revisiones visuales a partir de los 3 años de edad para 
prevenir y poder corregir estos defectos, y así no interfieran en la calidad de 
vida y en el aprendizaje de nuestros hijos.

Óptica Callau, especialistas en salud Visual.

publireportaje
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Elena i Mario, 50 anys

Trobada d’amics
El Ingeniero de Montes de la Federación de Caza de 
la Comunidad Valenciana, dedicado a los proyectos 
de investigación, el vinarocense Eric Valero Alfara, 
ha obtenido la calificación de excelente en su pro-
yecto “Análisis sobre Metodologías de Seguimiento 
de Túrdidos Cinegéticos” del Máster de Ingeniería de 
Montes de la Universitat Politècnica de València UPV. 
Desde la Federación se muestran “orgullosos de te-
ner en nuestro equipo técnico gente tan preparada”.

Calificación máxima 
para un proyecto sobre 

caza del vinarocense 
Eric Valero

Castell de focs per commemorar 
el 9 d’Octubre

Vinaròs ha sigut un dels cinc municipis escollits per la Diputació de Castelló per acollir un gran cas-
tell de focs artificials amb motiu de la commemoració del 9 d’Octubre. Aquesta proposta va néixer 
fa dos anys amb la finalitat de donar suport al sector pirotècnic de la província, afectat per la crisi 
econòmica de la Covid-19, i enguany des de la Diputació s’ha decidit repetir de nou l’experiència 
gràcies a la bona acollida que es va aconseguir. 
Així doncs, Vinaròs acollirà un castell de focs artificials a la platja del Fortí, al final de l’avinguda de 
Jaume I, el dissabte 8 d’octubre a les 23:00h, a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja.  
L’alcalde, Guillem Alsina, agraïa a la Diputació haver escollit Vinaròs per oferir el castell de focs 
artificials i convidava tots els veïns a gaudir de l’espectacle i a celebrar el 9 d’Octubre.

E.F
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M.Dolores i Mery celebrant el seu 46 aniversari...per molts anys!

46 aniversari

Celebrant la jubilació

‘Ara sí que sí’, les reines
Esmorzar de jubiliació de Josep Maria, del Bon Area

Les reines de la comparsa Ara sí que sí per al Carnaval 2023, el 10è aniversari de la 
comparsa. Neus Lope Barranco i Edurne García com a reina infantil.

L’Ajuntament de Vinaròs amb la col·laboració del Mercat Municipal 
ha organitzat una exposició cedida pel Centre d’Educació 
Ambiental de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’informar i 
conscienciar respecte a una alimentació sostenible. 
El consum d’aliments provoca un fort impacte ambiental sobre 
la salut del nostre planeta. Aquesta mostra, realitzada des de 
la perspectiva de l’educació ambiental, aborda el tema de 
l’alimentació i el seu impacte sobre el medi ambient, amb la 
intenció de fer possible una alimentació suficient, saludable i 
sostenible. 
  
Els objectius de l’exposició són diversos: 
 

• Promoure el consum responsable (aliments de 
temporada, botigues de barri, reducció d’aliments 
processats) 

• Evitar el malbaratament alimentari 
• Prevenir la generació de residus 
• Afavorir l’agricultura familiar a petita escala 
• Recuperar i potenciar l’ús de varietats vegetals locals, 

millor adaptades al seu entorn 
 
La regidora d’Obres i Serveis i Transició Ecològica, Carmen 
Morellà, ha indicat que “aquest tipus de campanyes informatives 
són un punt per a la reflexió. Hem de ser conscients de l’impacte 
que provoca el nostre model de consum i com una alimentació 
respectuosa i de proximitat, millora en molts aspectes la nostra 
petjada de carboni”. 
També ha incidit amb la necessitat de consumir productes locals, 
de no malbaratar menjar, i conéixer la nostra agricultura per 
donar-li la importància que realment té.

El Mercat Municipal acull 
l’exposició “Com mengem”
La mostra vol fomentar una alimentació 

saludable i sostenible que es podrà visitar 
fins al proper 10 d’octubre

Próximo 
encuentro:

8 Octubre 2022 
a las 17 h 

Capilla de la 
Divina 

Providencia 

Grupo de 
Oración 

Padre Pío
de 

Vinaròs

Con el Santo Rosario se 
ganan batallas.

Padre Pío
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Julián Zaragozà

Els Nanos i Gegants de Vinaròs al VII Encuentro de Gigantes 
y Cabezudos de  Torrejón de Ardoz

Viatge organitzat per Caixa Vinaros a Portugal. 
A la imatge, a la porta de la Universitat de Coimbra

Viatge a Portugal 
organitzat per Caixa Vinaròs

diariet.vinaros.es

Visita la nova web del 

DIARIET

La ciutat de Torrejón de Ardoz a la Comunitat de 
Madrid el primer cap de setmana d’aquest mes 
d’otubre i dins de les festes de la Verge del Roser 
va acollir una gran trobada de nanos, gegants i 
gegantons en comparses (allí se’ls anomena així) 
procedents moltes de elles de Catalunya, Nava-
rra, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, San Lo-
renzo del Escorial i 

el món geganter valencià representat per Vinaròs 
amb la Colla de Nanos i Gegants fent sonar ben 
fort la dolçaina i tabal per ballar molt bé el Tio 
Gori, la Tia Caballera i els nanos, en unes desfi-
lades que van tindre lloc dissabte de cara a la 
nit i el diumenge pel matí  amb molta gent per 
les diferents artèries torrejoneres. Val a dir que 
a l’Ajuntament es va fer una recepció on se van 

intercanviar els detalls i on l’alcalde de Torrejon 
de Ardoz, Ignacio Vázquez Casavilla, referint-se a 
la nostra ciutat va remarcar que “esta comparsa 
me hace mucha ilusión, porque aunque soy de 
Torrejón nací en Vinaròs”. Per tant va ser un dis-
sabte i un diumenge en molt bon ambient i aco-
lliment personal a Torrejón per part de tots els 
participants i organitzadors.
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà 9 d’OctubreLa tardor de Vinaròs

Les diferents comarques valencianes cada 9 d’Octubre cele-
bren el día de la nostra comunitat com a data d’entrada a la 

Ciutat de València l’any 1238 del rei Jaume I. A la nostra ciutat 
té lloc una ofrena floral al seu monument ubicat al final de 

l’avinguda de Jaume I.

De Vinaròs a Guardamar valencià sentiràs parlar
Faena feta no corre pressa

Si la vista no m’enganya porta una bona castanya
A cantar mal no val , cantar bé entretema

Madrid en té corona, i València bons jardins, molts de di-
ners Barcelona, i Vinaròs los grans vins

Els vinarossencs van a Benicarlò en cotxes per demanar prés-
tecs. Els benicarlandos van a Vinaròs en carros per cobrar-los.

Vinaròs és un jardi de clavells i roses fines, 
los clavells són los fadrins i les roses les fadrines

Vinaròs, Benicarlò tot a vora de marina, les fadrines van que 
ràbien per dur roba de botiga

A Vinaròs la Verge del Pilar té dedicada una llarga artèria que 
va des de junt a la plaça Jovellar fins a l’antiga N-340 i al roton-

da allí ubicada enllaça amb l’avinguda de Saragossa. I és que 
l’Aragó sempre ha tingut un gran lligam a Vinaròs

El millor favar és sembrat pel Pilar
Pel Pilar, el tord ve i l’oroneta se’n va

La de Atocha está en Madrid, la del Sagrario en Toledo, y la 
Virgen del Pilar a la orillica del Ebro

Hacia la Virgen del Pilar el tiempo comienza a cambiar
Lluvia por la Pilarica lluvia rica

En Salamanca, hacen sabios, en Madrid hacen parada, y en 
Zaragoza, baturros amantes de su pilara

Para el Pilar sale lo mejor, los gigantes y la procesión
Zaragoza, Zaragoza, no sabe lo que se pierde quien no te goza

Refranys del Pilar
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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

Siempre dentro de los actos que se organizan para conmemorar el otorgamiento 
de nuestra “Carta de poblament”, uno de los que no puede faltar es el concierto 
de “La Alianza”.
Pues este concierto se realizó el pasado sábado día primero de este mes de 
octubre, concretamente en el “Auditori Municipal” y dio inicio a las 20 horas, 
presentado por la misma presidenta de la entidad Àngela Caballer, la cual nos 
fue informando pieza a pieza del contenido de la misma. Es de agradecer el 
tiempo que dedica a estas presentaciones, en que nos hace adentrar antes de la 
interpretación de cada pieza, en el contenido de la misma.
Hacía hincapié Àngela que este concierto estaba integrado en “Músics amb 
Denominació d´Origen dentro del “Circuit de Concerts”  per al foment del 
turismo en la C. Valenciana.
Para que quede constancia del mismo, aquí tienen el

  Programa
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

En este programa como verán, el director Renovell quiso hacer hacer mención a 
la parte operística casi en su totalidad, excepto en la interpretación de la piezas 
“The Hounds of spring” de Alfred Reed. Se nota lo que le gusta al director la 
música del compositor Alfred Reed, ya que las dos últimas piezas fueron del 
mismo compositor.
Éxito en el acto y éxito en la interpretación de la banda y de su director, el cual y 
como es de costumbre, nos regaló un “bis”. En esta ocasión la mayoría de los que 
seguimos los conciertos de “La Alianza”, y concretamente en este de la “Carta de 
poblament”, adivinamos que era el “Himne a Vinaròs”, como el mismo anunció. 
Pudimos ver como todo el público se puso de pie ante la interpretación del 
himno.
En este concierto y fecha, nada más me queda felicitar a “La Alianza” y a su 
director José Ramón Renovell Renovell, que como es de costumbre llenaron 
todas las butacas de nuestro auditorio, inclusiva con personas de pie. Por otra 
parte felicito a mi ciudad de Vinaròs, tras cumplir ya su 781 aniversario.

Concierto de la “Carta Pobla” a cargo de la Societat Musical “La Alianza”

Salvador Quinzá Macip

Presentó Ángela Caballer

Director J.R.Renovell

Autoridades
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X.Flores

‘Retocs’ en concert a l’Auditori

L’Auditori Municipal va acollir el primer concert del duet Retocs, format per Jordi Sanç a la percussió 
i la cantant Raquel Pérez. El duo interpreta temes populars de Vinaròs i comarca.

Palabras del director Interpretación del Himne a Vinaròs
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Emili Fonollosa

Vinaròs i Torrent, ens hem unit aquest any 
participant en la XIX Campanya de Concerts 
d’Intercanvis 2022. El Grup L’U i Dos de Torrent, 
va visitar-nos a Vinaròs el dia 17 de setembre 
i la Rondalla Vinarossenca “Mar i Terra”, aquest 
diumenge dia 25, vam viatjar a Torrent per actuar 
amb ells. Vam passar un dia molt ocupat ja que el 
Grup de Torrent no ens va deixar ni un moment. 
Vam visitar el Museu de la Torre de 30 metres 

d’altura, d’origen medieval i que era part d’ un anc
castell, ens va impressionar. També la Parròquia 
de l’ Assumpció, és un gran tresor, i el Museu de 
Setmana Santa, on es guarden els 25 passos que 
surten en processó, de gran valor artístic.
Per la tarde vam fer l’actuació que ens va emocionar 
pels aplaudiments del públic, quan vam ballar tots 
junts “Jota dels Tarongerals”preparada per la nostra 
directora, Pili Torné. Les dues entitats participants 

vam oferir un ric i variat repertori. Per la nostra 
part “La barca se’n gronxa”, “L’Alqueria Blanca”, 
“Tramussos d’Àfrica”, “Jota de Banyeres”, “Cançó del 
Marramiau” i “Jotilla de Vinaròs”, mentre que el Grup 
L’U i Dos de Torrent ens deleità, entre d’altres, amb 
les danses “Malagueñas de Barxeta”, “La Danza del 
Caracol”, “L’U i Dos de Torrent”, “Fandango de Ayora” 

i la “Danza del Quadre de Benigànim”. Acabant en 
un refrigeri i en una bonica festa de germanor.

XIX Campanya de Concerts d’Intercanvis a Torrent

Aquesta setmana la Biblioteca Municipal ha acollit 
l’inici del nou curs de la Universitat per a Majors, 
organitzat per la Universitat Jaume I, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Després de dues 
edicions al Centre del Coneixement del Vinalab, la 
formació ha tornat a la Biblioteca Municipal amb 
60 alumnes inscrits.
Pel que fa a la formació, aquest curs 2022/2023 
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 cinema. Cal destacar que cadascuna de 
les matèries estarà impartida pel professorat de la 
Universitat Jaume I.
La regidora d’Educació, Begoña López, ha sigut 
l’encarregada de donar la benvinguda als alumnes 
i agraïa la tasca de la Universitat Jaume I per oferir 
un any més aquesta formació. Segons assenyalava 
“es tracta d’una oferta educativa adreçada 
especialment als majors de 55 anys amb ganes 

d’adquirir nous coneixements o millorar els que 
ja tenen, a través de professorat universitari”. Així 
mateix, comentava que la Universitat per a Majors 
també és una bona oportunitat per fomentar un 
envelliment actiu a través de l’educació.
Les classes es fan els dimecres de 16:30h a 19:30h 
i encara es poden realitzar inscripcions. Per més 
informació es poden adreçar a l’oficina del Consell 
Municipal de Formació de Persones Adultes, 
ubicada a l’antic col·legi Sant Sebastià, o telefonar 
al 964 40 74 93.

Comença el nou curs de la Universitat per a Majors
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  T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A                                      

ÀGORA   
Club de lectura       Llegir  compartint  és llegir més vegades.... 

 

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

“PAVELLÓ NÚMERO 6”                     
                             d’Anton Txékhov                    

 
“Els malalts porten parracs i se'ls dona menjar malament, fem; -
menjar de bojos-, com es diu. És millor tindre'ls tancats allí en 

aqueixos pavellons de mort al fet que caminen solts pels carrers. La 
societat, pensen els funcionaris, no es mereix xocar o tractar-se 

amb semblant escòria.”  
( A. Txékhov) 

Presenta el llibre : Neus Olives 
 

Te veo Montsià, y me apena
tener que decirte adiós.

Será un adiós para siempre;
marchamos de Vinaròs.

Te veo todos los días,
y me gusta tu esplendor.

Por las mañanas con nubes,
por la tarde con el sol.

Eres reposo a mi mente,
y me llena de ilusión

contemplar esa silueta
de mujer tomando el sol.

No me olvidaré de ti,
por muy lejos que me encuentre.

Te prometo que estarás
en mi vida, muy presente

AGUR MONTSIÀ. Hasta siempre
Vinaròs, octubre 2022
Carlos García Gallardo

Al Montsià

El pasado domingo día 2, con motivo de la XIX Campaña de Conciertos de Intercambios, el Orfeó Vinarossenc 
a las 12 horas, ofreció en el Auditorio Municipal, junto a la Coral Gent Gran de Benicarló, un concierto de 
canto coral. A continuación nos desplazamos a las 17 horas a devolver la visita en el Club del Jubilado de 
dicha localidad, siendo ambas actuaciones muy aplaudidas por el público asistente. 
Se pasó un día muy cultural, ya que la música une a personas y pueblos.

Orfeó Vinarossenc
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OPINIÓ
Inici del curs polític
PSPV-Ports Maestrat

 Per Angela Caballer
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Muchos planos...
pero ninguna obra

Més feina, més realitats
i menys plans

El passat diumenge 2 d’octubre 
a la veïna localitat d’Alcalà va 
tenir lloc l’acte d’inici del curs 
polític de la Comarca Ports-
Maestrat. Acte molt actiu i amb 

moltes ganes de tornar a dur el PSPV al més alt 
dels resultats. 
L’agrupació de Vinaròs no podia faltar. Van estar 
presents el nostre Alcalde Guillem Alsina i el nostre 
Secretari General Eduardo Barberà, els quals van 
estar acompanyants per membres de l’executiva 
de Joves Socialistes de Vinaròs i militants del 
partit. 
Va ser un acte que va reunir als alcaldes i 
alcaldables de la comarca, on se’ls va a animar a 
donar a conèixer i explicar la seua gestió i fer que 
encaren amb més força i il·lusió les eleccions del 
2023.

Executiva local PSPV Vinaròs Cuando se acercan 
las elecciones y un 
alcalde, pese a llevar 
gobernando ocho 

años, no tiene obras ni balance que mostrar lo 
único que le queda es confundir y empezar a 
presentar planos y proyectos de cosas que se 
harán en un futuro posterior a las elecciones… 
o ni eso.

Esto ocurre en Vinaròs con Guillem Alsina. 
Después de estar callado cuatro años a la sombra 
de Enric Pla, y permanecer callado otros tres años 
pese a ser el Alcalde de Vinaròs, ahora necesita 
como candidato hacer ver que hace algo y por 
eso utiliza obscenamente los recursos públicos y 
la publicidad institucional para enseñar planos… 
muchos planos y nada más.

En las últimas semanas todo son planos de obras 
que dependen de si nos conceden o no alguna 
subvención, pero lo importante es hacer una 
rueda de prensa, con un plano detrás para la 
foto, ocupar titulares y entrevistas, y que todo 
ello oculte las graves carencias en la gestión de 
Alsina de los últimos ocho años.

Cualquier vinarocense que siga con una mínima 
atención la gestión municipal habrá observado 
que los anuncios en las últimas semanas se 
han multiplicado, aunque las realidades sigan 
brillando por su ausencia. Tenemos unos 
gobernantes que enseñan muchos planos, pero 
que de ahí no pasan.

En las últimas elecciones municipales era Guillem 
Alsina quien afirmaba que después de votar 
empezarían las obras del segundo Centro de 
Salud y del IES José Vilaplana. También nos dijo 
que la reversión de la N-340 estaba a punto de 
concretarse y que las rotondas era una cuestión 
de días. Alsina mintió en 2019 y vuelve a mentir 
ahora.

Por eso creemos que ha llegado el momento 
de que Vinaròs recupere un gobierno sensato, 
creíble y con un proyecto claro para nuestra 
ciudad. Un proyecto de todos y para todos, que 
ponga sobre la mesa soluciones reales para las 
carencias que en los últimos años no se han 
solucionado.

Estamos preparados para dar a Vinaròs el 
impulso necesario, para sumar voluntades e 
ilusiones que nos permitan recuperar el tiempo 
perdido. Es necesario cambiar las políticas y es 
posible cambiar el rumbo a nuestra ciudad. Con 
unión en las convicciones y en las decisiones. 
Los vinarocenses ya están hartos de los planos y 
engaños de Guillem Alsina.

Al plenari del mes d’agost,  es va aprovar el Pla d’Acció 
de l’Agenda urbana de 
Vinaròs 2030 i que se 
suma a  la llarga llista de 
plans encarrregats aquests 

darrers anys.
    
Al setembre de 2021, el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, va aprovar unes 
bases reguladores d’ajudes per a la elaboració 
de projectes pilots de Plans d’Acció local de 
l’agenda urbana i la convocatòria per presentar 
sol·licituds de subvencions per procediment de 
concurrència competitiva, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència del govern 
d’Espanya finançat per la UE- NextGenerationEU.    
L’Ajuntament de Vinaròs va participar  en la 
convocatòria i varem  rebre una ajuda de 150.000€ 
per la elaboració d’aquest projecte. Per  la seua 
elaboració es va fer un diagnòstic de la situació 
del nostre municipi, prenent com  a tret de sortida 
els diferents documents estratègics muncipals 
elaborats.  Al mes de juny es va dur a terme un 
procés participatiu  amb els diferens agents socials 
de la societat, on el PVI  manifestem que el procés 
es va fer molt ràpid, sense quasi temps per aportar 
noves visions, per la qual cosa posàvem en dubte la 
validesa del document.
       
El nostre vot va ser d’abstenció, per dos motius, primer 
perquè, segons els informes dels tècnics de urbanisme 
i informàtica ,  aquest pla és un document viu, sense 
caràcter normatiu, evolutiu i per tant es podrà 
incorporar, modificar o suprimir línees d’actuació, en 
funció de les necessitats de la nostra localitat i l’altre 
era que es necessitava el 13 setembre el certificat del 
Plenari on s’havia aprovat el nostre Pla d’Acció Urbana, 
requisit obligatori per justificar l’ajuda rebuda (150. 
000€) del Ministeri de Transports. Mobilitat i Agenda 
Urbana. 
      
Són ja un grapat de plans  encarregats en les dos 
últimes legislatures, paperassa, diners gastats, que de 
moment no han donat solucions a les mancances del 
nostre municipi.   

En la legislatura passada  es va aprovar un pla de 
Turisme que es va adjudicar a dit  i que no ha servit per 
a res perquè de les mesures reflectides en el pla no es 
van acomplir ni el 10%.
 Un pla estràtegic de ciutat, també contractat a dit i 
que no es va portar a l’aprovació del plenari, però si 
que van publicar  un llibre, es va pagar la maquetació i 
edició,  i on està? Doncs al calaix dels oblits.
      
A principis d’any es va aprovar el PMUS (pla de 
mobilitat urbana sostenible) amb un cost de 134.000€, 
on l’equip de govern no va acceptar cap de les 
al.legacions presentades . Dins del pla normatiu del 
2022, està prevista l’aprovació del Pla especial del Casc 
Antic de Vinaròs, que ningú sap com està, al menys el 
PVI perquè no se’ns ha lliurat cap esborrany, encara 
que fa més de quatre anys que ens diuen que ho están 
treballant, nosaltres voldríem saber  quines són les 
actuacions que es duran a terme i com afectarà a  les 
vivendes de l’entorrn. 
    
Portem gastats més de 500.000€ en plans estràtegics, 
per nosaltres un malbaratament  en diners i en temps. 
Senyors més feina, més realitats i menys plans. 
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Antoni Josep Saragossà Sorlí

Antonio B.Najar

UN VINARÒS D’ESQUERRES ENCARA ÉS POSSIBLE

UN PAÍS INSOSTENIBLE

Els darrers dies han aparegut les primeres notícies sobre les opcions polítiques 
que acudiran a les properes eleccions municipals que tindran lloc el 28 de 
maig del 2023. En un primer cop d’ull a l’escenari polític actual intuïm una 
continuïtat que augura pocs canvis en la designació de les persones i projectes 
que s’hi presentaran.
Tot sembla indicar que dos blocs seran els encarregats de constituir les opcions 
polítiques: d’una banda, l’anomenada opció progressista sota el lideratge del 
PSOE amb l’ajut de o bé algun partit independent o bé d’agrupacions situades 
més a l’esquerra de l’espectre polític; de l’altra, el PP, que amb la presumpta 
dissolució de Ciudadanos haurà de tindre en compte la més que versemblant 
aparició de la ultradreta representada per Vox. 
El panorama és prou decebedor per a qui pensem Vinaròs des d’una Esquerra 
transformadora, progressista i que es vol adequada als nous contexts 
socioeconòmics i culturals. Només podem esperar, o bé la tornada a un 
municipi governat pel PP, amb tot allò que comporta, o bé la persistència 
d’una governança per part d’uns equips de govern que venien a desenvolupar 
projectes progressistes i, com hem pogut comprovar, han perdut els vuit 
últims anys en discursos banals i promeses incomplides. 
La desil·lusió i la frustració entre la ciutadania que, majoritàriament, votà pel 
canvi progressista i d’esquerres els anys 2015 i 2016 es reflexa en l’abstenció 
i els pobres resultats que han tingut les opcions progressistes a Vinaròs les 
darreres convocatòries electorals.
És per tot això que calen noves opcions amb una mirada no exempta de 
pragmatisme que no es perda en el món de les elucubracions i propostes 
sense dur a terme i que, principalment, entenga Vinaròs des d’altres punts de 
vista que no primen el manteniment d’allò que des de fa massa anys conforma 
el nostre poble. 
La realitat d’un poble encallat en unes premisses que tal vegada eren adequades 

el segle passat però que ara resulten inapropiades, quan no anacròniques, ha 
de fer-nos pensar amb altres projectes, decisions i accions per a què Vinaròs 
torne a ser capdavanter i no perda mai més la importància socioeconòmica 
que una posició geoestratègica envejable li proporciona.
Un grup de persones amb la col·laboració i suport d’Esquerra Republicana 
del País Valencià (ERPV) de Vinaròs volem donar el pas per a omplir eixe espai 
progressista de representació política al nostre consistori. Sense perdre el 
compromís amb allò comú considerem que l’opció d’esquerres al nostre poble 
s’ha diluït en favor d’un PSOE on costa cada cop més trobar diferències amb 
el PP de tota la vida, amb la banalització i el blanqueig de polítiques que no 
reconeixen la inherent pluralitat de la societat vinarossenca.
Així mateix, no dubtem que Vinaròs ha de tornar a ser un poble dinàmic i 
innovador, fet que la submissió dels partits majoritaris a les seues estructures 
autonòmiques o estatals ha coartat repetidament, una ciutat del segle XXI 
pluralista, sostenible i participativa per a encarar els reptes que una societat 
globalitzada i digital precisa, sense deixar de banda mai allò que ens ha fet i 
ens projecta cap al futur.
Per això ens necessitem, volem que la nostra terra no es degrade cada cop més 
i que els nostres espais comuns siguen de discussió i diàleg, no de perpetuació 
de les mateixes polítiques que han dut a la irrellevància a un poble cap de 
comarca com Vinaròs. I com passa sempre, això no es podrà dur a terme sense 
el compromís i la participació de tothom. 
La crida emergeix de la necessitat imperiosa de pensar que un altre Vinaròs 
és possible i que la paràlisi social, cultural, política i econòmica és encara 
reversible. 
Sense tu per a fer un nosaltres no hi serem capaços, per això encoratgem la 
vostra participació en un projecte d’esquerres de Vinaròs per a Vinaròs. (Podeu 
contactar mitjantçant vinaros@esquerra.cat).

No necesitamos más impuestos, necesitamos más 
contribuyentes. 19.779.300 asalariados soportan la mayor 
carga fiscal, para pagar a 450 políticos y sus asesores, 
3.222.500 funcionarios, 8.990.596 pensionistas, 2.924.240 
parados, una cantidad indeterminada de personas con 
subsidios, renta mínima, sanidad gratuita, guarderías 
pagadas etc… No somos un país de ricos, la clase media 
(en extinción) contribuye mayoritariamente a aguantar 
el sistema y como dice el anuncio, para ellos: si quieren 
llevar a sus hijos a la guardería, a pagar. Si quieren ser 
atendido por un medico cuando lo necesitan (no con cita 
para seis meses) a pagar; cuando previamente ya están 
pagando esa seguridad social. Libros, material escolar, 
comedor… A pagar. El problema es que cada vez son 
más los que se benefician de unos servicios a los que no 
aportan. (No necesariamente tiene que ser uno de Vox 
para decir lo que ves) 
Luego, está la mala administración de los recursos. Soy 
partidario de que en las próximas elecciones generales 
continué este mismo gobierno, por una sencilla razón: 
cuando se le acaben los fondos europeos y tengan que 
gestionar recursos ¿Cómo lo harán? Porque repartir como 
ahora, cualquiera sabe, cuando no haya ¿Congelarán salarios 
a los funcionarios y pensionistas? Ahora como tienen 
recursos (que muchos se olvidan que son mayoritariamente 
prestamos que hay que devolver) se cambian los Haiphong a 
toda la cámara, cambian toda la flota de automóviles, viajes 
en Famton, 30 millones al amigo de Marruecos, subida de 
sueldo un 3´5 % (con el voto en contra de PP y Vox), o la 
compra de votos: 400 euros para jóvenes, para ir al teatro, 
cine y otras diversiones; en vez de darles a estos mismos 
jóvenes para alquiler o subvencionar la contratación de 
estos para que puedan emanciparse de sus padres. O 
el documental de nuestro amado líder, filmado por la 
productora Secuoya agraciada en plena pandemia con 14 
subvenciones del ICO por importe de 20 millones de euros. 
Que un político está mal pagado para insultarse, que es el 
único trabajo que al parecer últimamente hacen. Digan, 
donde hay que apuntarse para insultar y seguro que sobra 
personal cobrando menos de la mitad.

Durante el presente año el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, recomendó al 
Ayuntamiento de Vinaròs entre otras cosas, que asumiese su compromiso temporal concreto 
para la aprobación de la reglamentación de la carrera profesional de sus empleados públicos, 
sin perjuicio de que sus efectos (por ejemplo, económicos) sean aplicados en los términos 
de la normativa vigente.
Pues bien, a pesar de que en el ejercicio 2021 por consenso de los sindicatos con 
representación en el consistorio vinarocense, se entregó un borrador del reglamento de la 
carrera profesional, la sensación que se respira es de que el equipo de gobierno municipal no 
tiene un interés real en aprobar el mencionado reglamento, pasarlo por Pleno y publicarlo 
en el BOP, justificándose en que es voluntad del Ayuntamiento continuar negociando el 
reglamento de carrera profesional, pero antes se quiere tener la relación de puestos de 
trabajo.
Por parte del SPPLB entendemos que aprobar una nueva relación de puestos de trabajo 
no es incompatible, legalmente, con aprobar la reglamentación de la carrera profesional 
puesto que son dos cosas distintas, y todo apunta a que tanto la nueva relación de puestos 
de trabajo como la reglamentación de la carrera profesional es una nube de humo, es decir, 
no existe una intención real por parte de la administración de aprobar ni una cosa ni la otra. 
Por desgracia, si hubiese realmente voluntad política, estamos seguros de que el reglamento 
de la carrera profesional ya estaría aprobado, y por las fechas en las que nos encontramos, 
posiblemente, el equipo de gobierno estará más preocupado por preparar su campaña 
electoral para los próximos comicios municipales que en cualquier otra cosa.
Ahora solo podemos esperar a que la justicia nos dé la razón y como ha ocurrido con el 
Ayuntamiento de Benidorm, el Juzgado condene al Ayuntamiento de Vinaròs a reglamentar 
la carrera profesional de sus empleados y empleadas públicos conforme a derecho.

Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos

EL AYUNTAMIENTO INCUMPLE SU OBLIGACIÓN DE REGLAMENTAR 
LA CARRERA PROFESIONAL DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS

ZAHORÍ
Juan Boquera Valls, 

Si tiene una finca y quiere saber si tiene agua,
póngase en contacto conmigo.

Tel.: 669 177 208 - e-mail: boqueraabadia@gmail.com
Pl. Padre Bover, 2 - 12500 Vinaròs (Castellón)
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PESCA

Andrés Albiol Peix espasa

Apaciguado mar en el típico airoso otoño

Flotas mercantes en 2021: la Española y la Mundial 

Embarcaciones antiguas: el bussi

I emperador, en castellà aguja palá i gladiator. 
És dels peixos més perseguits per flotes de tot 
el món, ja que les seues carns són de qualitat. 
Científicament es diu Xiphias glaudis. Pertanyent 
a l’orde dels Escombriformes és l’única espècie 
de la família dels Xífids. Posseïx un cos 
hidrodinàmic, cilíndric, allargat, massís a manera 
de torpede. Cap llarg i esclafat lateralment. Perfil 
cefàlic còncau. Boca gran, triangular i aguda. 
Sense dents, però amb granulacions en ambdós 
maxil·lars. La característica que li dóna el seu 
nom, és la prolongació òssia de l’apèndix rostral 
de la mandíbula superior com una espasa, i que 
arriba a representar en longitud 1/3 de la talla 
total de l’animal. La inferior és punxeguda i curta. 
Posseïx uns ulls laterals, grans i redons, amb 
pupil·la blau fosc. Junt amb ells té uns òrgans 
especials que els calfa igual que al cervell, així 
pot endinsar-se per aigües més fredes sense 
patir descensos tèrmics. Obertures branquials 
àmplies amb quatre arcs i sense branquiespines. 
Té una prominent quilla flexible a cada costat 
del peduncle cabal, que el delata com a potent 
nadador, capaç d’aconseguir la velocitat punta 
del 140 km/h. En la seua columna vertebral hi ha 
26 vèrtebres. Composició aletes; 1ªD III-IV-15/16 
en forma rígida de falç. 2ªD 3/4. 1ªA II-9/10. 2ªA 
3/5. P 16 falciformes i punxegudes. C 4/5+17+4/5 
apuntalada. Pell rugosa sense escates. Color dors 
blavós violeta negrós. Flancs clars blanquinosos 
amb reflexos bronzejats. I ventre platejat. 
Aletes terrós-negres. Mesura 6 m’i pes 600 kg. 
Longevitat 25 anys. No es diferencien sexes. La 
femella és més gran. Reproducció a la primavera. 
Fresen prop de la superfície en aigües mitges. 
El mascle perseguix la femella per a col·locar-
se al costat. Sense òrgans copuladors. Allibera 
milions d’ous al corrent. Al cap d’uns dies 
eclosionan en larves que patixen metamorfosi 
i creixen molt de pressa. Amb un any de vida 
mesura 1,2 m pesant 10 kg. És molt voraç, a 
base de sardina, cavalla, cefalòpodes, etc. que 
ferix o atordix batent amb l’espasí el cardumen 
i després es menja tranquil a les víctimes. Igual 
és solitari que en grups. Cosmopolita d’oceans 
temperats i tropicals. Pelàgic migrador entre 
mars. També de nit efectua migracions verticals 
dels 2.000 m’a aigües superficials mantenint 
la temperatura corporal. Té depredadors com 
l’orca i taurons. Quan es veu acorralat envestix 
amb la seua arma i la clava en l’enemic, però 
sol perdre quasi sempre. Es donen casos de 
pescadors que han patit en els seus cossos la 
fúria dels gladiators al sentir-se atrapats per la 
llinya i emergir de l’aigua a la cerca de la silueta 
del mariner per a clavar-li l’espasa. Es captura 
amb l’art d’hams de la marrajera i rares vegades 
al cércol i bou. Antany s’atrapava amb arpó quan 
el mascle estava en zel darrere d’ella nadant amb 
l’aleta dorsal i mitja cabal sobreeixint de l’aigua, 
perquè a l’estar absort i descuidar la vigilància, 
el sigil·lós barco podia acostar-se i clavar-li la 
fítora. La seua carn és blanca, rosada i magra, 
per a fregir, torrar, marmitako, en salsa, sushi, 
etc. Es comercialitza fresc, congelat, fumat i en 
conserva. Del fetge ix oli ric en vitamina A.

Semana con aguas tranquilas y sin vientos molestos. Las extracciones resultaron normales a excepción 
de la llum que no hubo. Y las cotizaciones con altibajos.
La pesca de arrastre, los ochos bous subastaron a diario langostino, gamba, calamar, pescadilla, pez de S. 
Pedro, salmonete, peluda, rape, caballa, jurel, canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco, las traíñas están faenando por Burriana tras el peix blau. 
Los artes menores, las barquitas trasmalleras dos calan a la sepia. Una al pagel, dorada, lisa y corva. Una 
al lenguado y rombo. Y otra (de Castellón) a la letxa. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, dos (1 de Benicarló) venden piezas de 1 a 2 kg. 
El palangrillo costero, una barca pilló con anzuelo poca bacoreta de 7 kg/ejemplar.
La marrajera, entre dos barcos italianos y uno de Carboneras desembarcaron 4.000 kg de pez espada.
Y el atún rojo, como no se ha completado el cupo otorgado que tiene la C. Valenciana, todas las 
embarcaciones que estaban autorizadas a pescarlo, a partir del presente periodo semanal pueden seguir 
haciéndolo hasta completar la cuota total de nuestra comunidad. Así, 9 barquitas volvieron a faenar a 
pesar de haber completado a inicio de campaña sus particulares cupos de 500 kg. de tonyina, y éstos días 
llevaron bastantes ejemplares de 50 kg.

La flota de la marina mercante existente en nuestro país con sus capacidades de tonelaje (GT) para el 
transporte el pasado año fue; del 28% con buques metaneros. El 21% con portacontenedores. El 7% con 
petroleros. El 7% con graneleros. El 5% con offshore. Y el 8% con un conjunto de otros tipos de navíos. 
A principios de los años 80, la cobertura del comercio marítimo español era del 70% y ahora no llega al 
20%, traduciéndose en un aumento importante del déficit de la balanza de fletes marítimos. Y la flota 
mundial, al año anterior llevó por mar entre todos los Estados, un total de 11.982 millones de toneladas 
de mercancías. La capacidad sumada de las flotas en todo el mundo es; 503 millones de GT de barcos 
graneleros, 298 MGT de petroleros y 264 MGT de portacontenedores.

O también llamado gussi según zonas del litoral 
era una embarcación similar de caracteres a un 
bote. Tenía las rodas, la de proa alta, con pinyol 
y cap de mort, y la de popa baja. Las formas del 
casco eran similares a los grandes los llaüts. Su 
origen es difuso, tal vez sea escandinavo y que 
luego derivaba de barcos medievales, pero lo 
que está claro, que es el fruto de una evolución 
de diseño para faenas prácticas. En concreto 
aparece documentado como es ahora en el XIX. 
O sea, se trata de una construcción tradicional 
de una gran simplicidad, tanto estructural como 
por sus dimensiones, sin cubierta a  excepción 
de un diminuto tapamiento a proa y sin vela 
a no ser necesaria. Podía ir armado con 2 ó 4 
bancos de boga con 2 ó 3 pares de escalameras 
y aparejada con un palo vertical desmontable 
con velas de martillo o latina. Las medidas 
principales son; Eslora 4 m, Manga 1,5 m y Puntal 
0,42 m. Se construían en las mismas playas por 
los carpinteros de ribera  (hasta que hicieron los 
puertos artificiales, la playa funcionaba como 
puerto). Los cascos se confeccionaban con las 
partes principales de madera de roble y olivo para 

la quilla, roda y cuadernas para ser más resistente. 
Y el forro con pino de Flandes o árboles similares.
Los bussis son un tipo específico de embarcación 
que se adaptaba a diferentes pesquerías. Los 
usaba la gente pobre y viejos pescadores cerca de 
la costa para diversos artes menores autorizados 
en aquellos remotos tiempos, como el calar nasas 
y gamberos, a batre y pesqueras próximas a las 
rocas, navegando por bajíos arenosos al tener poco 
calado para hacer mariscos bivalvos con rastrillo, 
con arpón y cedazo, en fruixa, a la femelleta, 
al cadufo, bogando al pulpo con barquita, al 
palangrillo, con trasmallo en busca del langostino, 
sepia, mabre, palaí, y etc.

Exemplar de tonyina amb el seu pescador del vaixell ‘Eulàlia II’
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Es poden adquirir:
A la oficina del club
Oscars pub
Bar san Francisco
Bar la Puebla 
Cafetería Costa Cálida
La Farola

Joan Beltrán Quintero/ Fotos Rafa Danta

Dos penals condemnen a Vinaròs a l’empat

Segon empat consecutiu del Vinaròs CF després 
que la setmana passada no passés de l’1 a 1 contra 
el Godella a la Ciutat Esportiva de Vinaròs on els 
vinarossencs van jugar un partit bastant gris i 
ordinari. No obstant l’empat d’aquesta jornada 
succeït a la localitat de Borriol davant del Nou Jove 
Castelló, deixa una sensació molt agredolça tant per 
als socis i seguidors del Vinaròs Club de Fútbol com 
per als jugadors i cos tècnic. Els d’Eloy Lorente van 
merèixer molt més que un punt d’aquest encontre, 
ja que el joc desplegat aquesta setmana demostra 
que hi ha molts arguments per a creure que la 
direcció amb la qual s’està treballant des de dins del 
vestidor és la correcta.

El partit no podia començar millor, perquè al minut 
4 Alejandro Cabedo va signar un autèntic golàs 
xutant des de la meitat del terreny de joc una 
pilota que va sobrevolar el cel de Borriol i aterrant 
dins la porteria dels locals. Cabedo de 24 anys, ha 
estat una de les grans sensacions en aquest inici 

de temporada i les dues anteriors en les quals s’ha 
consagrat com un titular fiable. Tres minuts després 
del gol de Cabedo, el davanter debutant Orrego 
marcava un altre golàs de bandera després de 
combinar amb una paret al primer toc amb Kevin 
Javier fora l’àrea, que magistralment executava amb 
un tir potentíssim que feia tremolar l’escaire de la 
porteria dels locals. Millor presentació impossible 
per a un jugador que ha de ser molt important 
després de la sortida de Gonzalo Abril del club.
Malauradament, el bon paper dels de Vinaròs va 
quedar en un segon pla quan una jugada amb la 
pilota centrada a l’àrea del Vinaròs va acabar com a 
penal per als locals després que l’àrbitre interpretés 
que el central colombià Erik impactés la pilota 
amb les mans. Una acció bastant rigorosa que va 
resultar amb l’1-2 al marcador al descans.Els bons 
mecanismes i la personalitat en el joc que el Vinaròs 
Club de Futbol havia demostrat a la primera meitat, 
va continuar en els últims 45 minuts de partit. Tot i 
que al minut 65 un altre gol del Nou Jove Castelló 

ficava l’empat, l’expulsió d’un dels seus hòmens i 
que en cap moment els del Baix Maestrat havien 
deixat de ser els dominadors del partit, asseguraven 
que el Vinaròs aniria amb tota la intenció per la 
victòria. Així al minut 86 Francesc Re afusellava 
al porter local amb una volea digna del jugador 
potent i amb classe que és. Quan ja tot pareixia 
encarat perquè els 3 punts marxessin per a Vinaròs, 
un altre penal rigorós va ser xiulat al temps afegit. 
Christian Gil va caure producte d’una espenta 
del davanter rival i una vegada a terra la pilota li 
va rebotar al braç. L’àrbitre no ho va dubtar ni un 
segon i va assenyalar el punt de penal i expulsant 
a un Gil que marxava al vestidor i que es perdrà 
la següent jornada. Finalment, Assier no va poder 
aturar el penal i amb el 3 a 3 al marcador va finalitzar 
el partit. Una autèntica llàstima perdre l’oportunitat 
de sumar 3 punts en una lliga tant i tan ajustada 
en el que cada partit es juga com si fos una final. 
El Vinaròs Club de Futbol rebrà aquest diumenge al 
C.D. Roda a les 11:30 a la ciutat esportiva.

NOU JOVE CASTELLÓ 3-3 VINARÒS CF
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

El passat cap de setmana els equips cadet i infantil masculí van inaugurar la temporada 2022-2023 a València.
Els dos equips es van enfrontar contra els respectius equips del CV Valencia. L’equip cadet masculí va sumar la seva primera victòria per 1-3 amb parcials de 
13-25, 25-19, 14-25 i 22-25. Per la seva part, els jugadors intantils no van poder guanyar al CV Valencia Neptuno, que va tancar el partit amb un resultat de 3-0 
(25-22, 25-23 i 25-21)
Amb aquests primers enfrontaments donem inici a a una temporada plena de voleibol a Vinaròs

Comença la temporada 2022-2023 amb partits fora de casa

Club Balonmano Vinaròs

Voleibol

Handbol

Infantil Masculí 2ª Divisió Nord
Artclinic CBM Vinaròs 34 - L’Art del Moble C.H Benicarló  
4
   CBM Vinaròs: Marcos, Ayza, Pau Febrer, Andreu Borut, 
Juan José Gras, Manel Pérez, Ian Ferrer, Sergi Vázquez, 
Eloy Corral, Xavier Ciruella, Izan Arques i Marcos García.
Primer partit dels Infantils, miniderbi, i primera victoria 
de la temporada.
El CBM Vinaròs, amb un partit dominat de principi a 
fi, per als de Jordi Figueres, que van mostrar un gran 
joc, devant el equip del Benicarló, també el entrenador 

va aprofitar, per donar minuts als nous i als menys 
habituals.
Juvenil Masculí Nord “A2”
Enrique Sola E Hijos C.H Nules 32 - Roda Construcción y 
Diseño CBM Vinaròs 31
CBM Vinaròs: Adrian Jaén, Héctor Barreda (3), Alexis 
Federico (5), Erik Kharkavchuk, Sergio Julve (8), Iván 
Roda (2), Joan Albiol (1), Unai Rubio (7) i Marc Pérez (5).
Partit marcat per la igualtat i la desgràcia per als nostres, 
que si ja són només 9 jugadors, cal afegir 2 lesions que 
va lastrar molt a l’equip als moments claus. El Roda 

Construcción y Diseño va estar acertat en 
atac, manant casi tota la 1era part de fins 
a 4 gols, però la mala defensa va deixar 
reaccionar als locals aplegant al descans 
en empat a 18.
A la represa, el Nules va apretar en defensa 
en moltes variants, però els nostres 
estaven efectius, tret dels primers minuts 
que en varies pèrdues van donar peu als 
de casa a agafar 3 gols de marge. A partir 
de ahí, una defensa més presionant dels 
nostres va permetre robar balons i anar 
a pel marcador, però les lesions i la falta 
de temps per la remuntada ens va deixar 
amb la mel als llavis.

Sènior Masculí 1 Auto.Masc Nord B
Tudor Bars CBM Vinaròs 32 - IPS Bm Quart 
“B” 12
CBM Vinaròs. Cristian Gimeno, Agustín 
Serrano (4), Ian Cuartiella (2), Nahuel 
Cada (2), Cristian Miralles (2), Gabri Albiol 
(4), Taty Adell (4), Carlos Castel (1), Sergi 
Llonart (6), Quim Sanz (5), Ferran Ferreres 
(1) i Marcos Chaler (1).
   
Molt bon partit del Tudor Bars davant 
de un fruix rival. La bona defensa junt la 
actuació del porter, Cristian, sencillament 
espectacular, parant infinitat de balons va 
donar ales als contraatacs vinarossencs 
davant la impotència dels valencians que 
no sabien com atacar la muralla local.
Al descans, el marcador ja era clar per als 
nostres, 14-6, i la continuïtat només va 
anar fent més forat i afiançar als rojets i 
poder donar minuts a tots els jugadors 
per anar agafant el pols a la competició.
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Dissabte 17 de setembre, Camp Nou. Barça 3 - Elx 0
La Penya Barça Vinaròs sempre al costat dels nostres colors animant al Barça. Visca el Barça i visca la Penya Barça Vinaròs.

Penya Barça Vinaròs
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La COC duplica la cuantía del premio 
previsto inicialmente. 
La rectificación de duplicar la cuantía inicial de 400 euros del 

premio previsto se ha debido al asumir que los trabajos de diseño a bajo coste 
perjudica directamente al sector creativo, pero, también, a la propia COC 
autor de la convocatoria, a la que se le puede criticar por falta de rigor y 
seriedad, y que al  final, se reciba  un proyecto mediocre.  Se revierte una 
decisión inicial considerada errónea, al constatar finalmente que el premio 
indicado para el concurso estaba  por debajo del precio de mercado. 

Bases definitivas para el concurso del cartel 
anunciador del “Carnaval de Vinaròs 2023” 
 

Por la presente se convoca el concurso del cartel anunciador del “Carnaval de Vinaròs 2023” y 
se publican las bases a las cuales estarán sujetos tanto el artista como su obra de manera 
inexcusable. 

1- Puede presentarse cualquier artista el cual realizará su trabajo en base al lema “CARNAVAL 
DE VINARÒS: ÀFRICA ”. El motivo del cartel tendrá que hacer referencia tanto al Carnaval de 
Vinaròs como a la temática propuesta. 

2- Los trabajos podrán realizarse por cualquier procedimiento de técnica libre siempre que sea 
factible su reproducción en cuatricromía, para lo cual se excluirán tanto las tintas oro, plata y 
fosforescentes. 

3- Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, realizadas expresamente para este 
concurso. El jurado admitirá en su realización recursos gráficos de libre acceso siempre de manera 
puntual y secundaria, libres de derechos incluso a terceros, y alejados de cualquier otra obra 
similar. El jurado se reserva el derecho a descalificar de manera inmediata cualquier obra, incluso 
a la ganadora, con devolución del premio a posteriori si detecta cualquier indicio de plagio, 
haciéndose el autor único responsable de ello frente a cualquier demanda. 

4- En los originales, de forma clara, muy visible e integrada deberá aparecer la inscripción 
“Carnaval de Vinaròs, del 4 al 20 de febrer de 2023” y en un segundo orden de importancia, la 
calificación “Festa d’Interés Turístic Autonòmic”.  El original no debe llevar a la vista ninguna 
firma ni seudónimo del autor. 

5- Las dimensiones del cartel son 50 cm x 70 cm en orientación vertical. El cartel se presentará en 
formato digital (.PDF o .JPG) y su tamaño no será superior a los 10 MB. Los envíos se realizarán 
a la dirección info@carnavaldevinaros.es 

6- Los trabajos se entregarán por e-mail a la secretaría del concurso, quien remitirá acuse de recibo, 
sirviendo esa contestación como resguardo que se ha presentado en tiempo y forma correcta al 
concurso. En el correo electrónico, además de adjuntar el archivo del cartel presentado a concurso, 
se deberá anotar el lema de la propuesta, nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto, así 
como ciudad de procedencia a efectos estadísticos. Únicamente se podrá enviar una propuesta por 
autor. 

La COC duplica la cuantía del premio 
previsto inicialmente. 
La rectificación de duplicar la cuantía inicial de 400 euros del 

premio previsto se ha debido al asumir que los trabajos de diseño a bajo coste 
perjudica directamente al sector creativo, pero, también, a la propia COC 
autor de la convocatoria, a la que se le puede criticar por falta de rigor y 
seriedad, y que al  final, se reciba  un proyecto mediocre.  Se revierte una 
decisión inicial considerada errónea, al constatar finalmente que el premio 
indicado para el concurso estaba  por debajo del precio de mercado. 

Bases definitivas para el concurso del cartel 
anunciador del “Carnaval de Vinaròs 2023” 
 

Por la presente se convoca el concurso del cartel anunciador del “Carnaval de Vinaròs 2023” y 
se publican las bases a las cuales estarán sujetos tanto el artista como su obra de manera 
inexcusable. 

1- Puede presentarse cualquier artista el cual realizará su trabajo en base al lema “CARNAVAL 
DE VINARÒS: ÀFRICA ”. El motivo del cartel tendrá que hacer referencia tanto al Carnaval de 
Vinaròs como a la temática propuesta. 

2- Los trabajos podrán realizarse por cualquier procedimiento de técnica libre siempre que sea 
factible su reproducción en cuatricromía, para lo cual se excluirán tanto las tintas oro, plata y 
fosforescentes. 

3- Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, realizadas expresamente para este 
concurso. El jurado admitirá en su realización recursos gráficos de libre acceso siempre de manera 
puntual y secundaria, libres de derechos incluso a terceros, y alejados de cualquier otra obra 
similar. El jurado se reserva el derecho a descalificar de manera inmediata cualquier obra, incluso 
a la ganadora, con devolución del premio a posteriori si detecta cualquier indicio de plagio, 
haciéndose el autor único responsable de ello frente a cualquier demanda. 

4- En los originales, de forma clara, muy visible e integrada deberá aparecer la inscripción 
“Carnaval de Vinaròs, del 4 al 20 de febrer de 2023” y en un segundo orden de importancia, la 
calificación “Festa d’Interés Turístic Autonòmic”.  El original no debe llevar a la vista ninguna 
firma ni seudónimo del autor. 

5- Las dimensiones del cartel son 50 cm x 70 cm en orientación vertical. El cartel se presentará en 
formato digital (.PDF o .JPG) y su tamaño no será superior a los 10 MB. Los envíos se realizarán 
a la dirección info@carnavaldevinaros.es 

6- Los trabajos se entregarán por e-mail a la secretaría del concurso, quien remitirá acuse de recibo, 
sirviendo esa contestación como resguardo que se ha presentado en tiempo y forma correcta al 
concurso. En el correo electrónico, además de adjuntar el archivo del cartel presentado a concurso, 
se deberá anotar el lema de la propuesta, nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto, así 
como ciudad de procedencia a efectos estadísticos. Únicamente se podrá enviar una propuesta por 
autor. 

7- El plazo de entrega de los trabajos finalizará a las 24:00 horas del domingo 20 de noviembre de 
2022. 

8- El concurso se resolverá en dos fases: 

• Primera fase en la que un jurado evaluará todos los trabajos presentados y elegirá 3 
propuestas finalistas que pasarán a la segunda fase. 

• Segunda fase en la que se someterán a votación por parte de las comparsas las propuestas 
seleccionadas por el jurado. 

9- El jurado de la primera fase estará compuesto por personas vinculadas profesionalmente al 
mundo del carnaval, el arte y el diseño, un representante del Ayuntamiento y otro de la Comisión 
Organizadora del Carnaval. La secretaría del concurso levantará y publicará un acta con el 
resultado del veredicto del jurado, en la que quedarán reflejados los lemas de todas las propuestas 
presentadas y el lema de las propuestas finalistas, sin nombrar a sus autores para mantener su 
anonimato. El jurado, cuyo veredicto será inapelable, se reserva la facultad de declarar desierto el 
premio si estima que ninguno de los originales se adecua por la calidad artística o cualquier otro 
motivo para poder representar las fiestas del Carnaval de Vinaròs. 

10- La segunda fase del concurso será valorada por las comparsas. Cada una de las comparsas 
tendrá derecho a un voto. La votación se realizará a puerta cerrada en una única sesión a la que se 
convocará a las comparsas para evaluar los carteles finalistas. Entre los representantes de las 
comparsas, se elegirán dos vocales que acompañarán al secretario del concurso a la hora de realizar 
el recuento de votos y lectura de los datos del ganador. En caso de empate, se realizará un sorteo 
entre las propuestas que hayan recibido igual puntuación. 

11- Se otorgará un único premio al cartel ganador de 800 €. El premio estará sujeto a la retención 
correspondiente. 

12- El autor del trabajo ganador cederá todos los derechos de la propuesta ganadora a la Comisión 
Organizadora del Carnaval que pasará a ser su propietario, teniendo la misma, tanto el derecho de 
impresión en el soporte que crea oportuno, como su uso para difusión, utilización o el que 
considere, tanto en los programas de las fiestas como en cualquier otro medio impreso o 
audiovisual. El ganador se compromete a realizar los ajustes mínimos necesarios, anotados por la 
COC, en caso que fuera necesario, para adaptar el cartel a un eventual cambio de fecha, así como 
a facilitar el archivo de trabajo base para poder utilizar las artes que figuren al cartel con la finalidad 
de adaptarlas a otros formatos. 

13- Los finalistas recibirán el acta firmada con el resultado del concurso para el reconocimiento a 
su trabajo. 

14- La participación al concurso implica la aceptación total a cada una de las bases. 

15- La secretaría del concurso estará ostentada por el secretario de la Gestora de Comisión 
Organizadora del Carnaval, o en quien delegue. La secretaría del concurso se encargará de 
garantizar el cumplimiento de estas bases, convocar a los distintos jurados, redactar las pertinentes 
actas, resolver las dudas que se realicen a través del correo electrónico, así como enviar las 
confirmaciones de la correcta recepción de los trabajos a: info@carnavaldevinaros.es 
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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 

 

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 

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

 

Vinaròs, a  6 de setembre de 2022  
 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 

  

  

 
AJUNTAMENT DE VINARÒS 

 
DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

El que es fa públic per a general coneixement.  

 

Vinaròs, a  6 de setembre de 2022  
 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 

ANUNCI LICITACIÓ
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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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ESQUELES

PUBLICITAT

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.

Estimat Tian.

Defunció de Carles Vidal
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS MIGJORN lamenta comunicar que 
el dissabte dia 1 d’octubre va morir el company Carles Vidal Besolí.
Activista, lluitador sempre en primera línia que no faltava mai a cap 
mobilització.Preocupat sempre pels esdeveniments socials i més en 
concret pels del nostre poble.
Defensor de la nostra llengua i, com varen dir els seus néts en el seu 
comiat, gran seguidor del Barça.
Gran amic i millor persona.
Et trobarem a faltar.
Que la terra et siga lleu.

El dia 6 d’octubre va ser el teu aniversari. Però en compte de felicitar-
te i quedar per celebrar-ho a Vinaròs, escrivim aquestes paraules...
Fa uns mesos la mala fortuna va voler que te n’anares de manera 
brusca i terrible, injusta. En aquell moment no ens ho podíem creure 
i encara hui de ens costa.
Des d’aquell dia són moltes les persones que ens han donat les 
condolences, de lluny i de prop, conegudes d’anys o d’un dia. 
Moltes. Moltes perquè no és una pèrdua qualsevol, i tothom ho sap. 
Pot paréixer un tòpic, però res més lluny de la realitat, amb tu hem 
perdut un amic fidel, divertit i intel·ligent com pocs es troben, una 
persona justa, honesta, pacient, responsable, respectuosa, bona, en 
tots els àmbits de la vida.
Seguirem esperant-te en la cerveseta del cap de setmana, en 
Carnaval i en totes les celebracions, quan veiem créixer fills i nebots 
tan estimats per tu, en els festivals i concerts que tant disfrutaves 
i en els plans aventurers on ens comboiaves. Seguirem contant 
anècdotes divertides que vam viure junts i riurem recordant mentre 
alhora ens cauen les llàgrimes per haver-te perdut.
Sense tu tots estem un poc més sols, tot i que vivíem separats per 
la distància, sempre vam sentir que estaves al nostre costat, que 
creuaries mars i muntanyes per a ajudar-nos si et necessitàvem.
Donaríem qualsevol cosa per poder estar una vegada més amb tu, 
per dir-te que estem orgullosos de ser els teus amics i de formar 
part de la teua vida, estem segurs que ja sabies això, però tant de bo 
tinguéssem eixa oportunitat.
Ens ha quedat molt per fer i per viure. Ara et diem fins sempre. 
Estimat Tian, amb tu el rosse mai va fer rossadura.
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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

8 octubre VALLS Av.Fco J.Balada 24
9 octubre MATEU C/Sant Francesc 103
10 octubre TORREGROSA Av. Llibertat 9

11 octubre PITARCH C/Pilar 120
12 octubre VINARÒS FARMÀCIA Av.País Valencià 15

13 octubre FERRER PI. Sant Antoni 34
14 octubre ROCA C/Sant Francesc 6

* 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



8 d’octubre de 2022

31

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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