
E L  D I A R I E TVinaròs
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL      22 d’ octubre de 2022 Núm 3.246 - 2 €

Isaac Moliner, tècnic de so 
del musical Mamma Mia

Ar turo Salom: posant el micro 
a les pel·lícules de Santiago Segura

Dani Carmona, campió d’Espanya 
de Karts DD2

La passió pels videojocs torna a unir generacions en una desena edició amb 2.140 assistents
Gàmesis 2K22 bat rècords



22 d’octubre de 2022

2

ACTUALITAT

E d i t a :
A j u n t a m e n t  d e  Vi n a rò s

D i re c t o ra :
M e rc e d e s  R o d r í g u e z  C ro s

C o n s e l l  d e  re d a c c i ó :
S e f a  M i ra l l e s  ( P S P V- P S O E )

A g u s t í n  M o l i n e ro  ( P P )
I b a i  G i l  ( P V I )

C e c i l i a  Pa s t o r  ( T S V )
Pa u l a  C e rd à  ( C P V )

E m m a n u e l  H e r re ra  ( C ’s )

C a p  d e  re d a c c i ó :
X a v i e r  F l o re s  R o y o

D i s s e n y  i  m a q u e t a c i ó :

A . G .  C a s t e l l  I m p re s o re s

R e d a c t o r s  i 
c o l · l a b o ra d o r s :

A n d ré s  A l b i o l  M u n e ra
E m i l i  Fo n o l l o s a

S a l v a d o r  Q u i n z á 
A l f re d o  G ó m e z
C a r l a  E s c u d e r

J u l i á n  Z a ra g o z á
J u a n v i  G e l l i d a

A p a r i c i o  f o t ò g ra f

A d m i n i s t ra c i ó 
i  s u b s c r i p c i o n s :

E d i t o r i a l  A n t i n e a 
Te l .  9 6 4  4 5  0 0  8 5 

webmaster@editorialantinea.com

P u b l i c i t a t :
A  q u a l s e v o l  d e  l e s  a g è n c i e s 

d e  p u b l i c i t a t  o  a l  t e l è f o n 
9 6 4  4 5  0 0  8 5

I m p re s s i ó :
A .  G .  C a s t e l l  I m p re s o re s  S . L .

C /  D r.  F l e m i n g ,  6 , 
1 2 5 0 0  Vi n a rò s

D i p ò s i t  l e g a l :  C S - 2 9 8 - 8 4

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

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’Ajuntament ha tret a licitació les obres per asfaltar els 
camins rurals del terme municipal, en concret els vials 
Cometes, Melilles, Racons i Xivert. Tots quatre presenten un 
asfalt deteriorat degut al pas del temps i les inclemències 
meteorològiques, i la finalitat de les licitacions és reparar 
els camins, amb l’aplicació d’un nou asfalt. Cal destacar 
que el pressupost de sortida és de 416.467€, amb un 50% 
subvencionat pel Govern Central.
En la resolució del 11 d’agost del 2022, també s’inclou el 
50% de la inversió realitzada en la passera del riu Sénia i 
l’escullera del Triador, ja executades.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha indicat 
que les feines consistiran en l’anivellament i compactació 
dels vials i posterior aplicació d’una capa d’asfalt aglomerat 
en els camins Cometes i Melilles, així com el tractament 
DTS en els vials Xivert i Racons. Segons detallava es tracta 
de quatre camins molt utilitzats pels veïns que cada dia 
accedeixen a les seues finques i cases, o bé fan servir els 
vials per a desplaçar-se fins a altres localitats. En total es 
farà l’asfalt en més de 8,90 quilòmetres de carretera per a 

millorar la seguretat viària.
Morellà assenyalava que la reparació dels camins rurals 
és una prioritat per a l’Ajuntament i recordava que al 
llarg de l’any s’han dut a terme diferents feines per a 
l’adequació dels vials gràcies a la cessió de la maquinària 
de la Diputació de Castelló, a més de la reparació del Camí 
de les Carretes, a través d’una subvenció de la Generalitat 
Valenciana dintre del programa AGMIA pel valor de 
115.650€. 

Segons detallava aquesta legislatura s’han invertit en 
reparació i manteniment de camins prop de 500.000€, 
i que aquest 2022, s’ha sol·licitat una subvenció de fons 
europeus REACT-EU de 600.000€ per realitzar millores 
en altres  camins de Vinaròs, una ajuda que encara està 
pendent de resolució. 
Per acabar, la regidora insistia que “a Vinaròs contem amb 
una extensió de 94 km2, amb una àmplia xarxa de camins, 
que s’han de mantenir de forma regular, per tal d’oferir 
unes bones infraestructures al sector agrícola i ramader”.

L’Ajuntament treu a licitació el reasfalt 
de 8,9Km dels camins rurals 

Cometes, Melilles, Racons i Xivert

L’Ajuntament de Vinaròs ha iniciat les obres d’adequació 
al polígon industrial de la “Carretera d’Ulldecona” amb la 
finalitat de millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica i 
la senyalització. El pressupost del projecte és de 134.033€ 
(sense IVA) i està finançat al 100% per l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial, l’IVACE. 
El total de l’import subvencionat és de 197.222€, incloent 
la direcció d’obra i el IVA total. L’empresa adjudicatària és 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA i es preveu que 
finalitze les obres a principis del mes de desembre.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha 
assenyalat que “aquesta inversió suposarà la millora i 
modernització del polígon a través de la dotació de millors 
i majors infraestructures i serveis”. Segons afegia aquestes 
feines donaran continuïtat a altres obres de millora dutes 
a terme en els altres polígons de Vinaròs.

Pel que fa a les obres, Morellà detallava que s’adequarà 
la xarxa de sanejament per oferir un millor servei i 
l’enllumenat amb la instal·lació del sistema LED molt més 
eficient, fet que permetrà reduir la despesa elèctrica. Així 
mateix, també, s’actuarà en la  millora de les clavegueres 
i la implantació de sistemes de recollida de pluvials amb 
drenatge sostenible (SUDS). 
Les obres també serviran per a millorar la xarxa d’hidrants 
amb compliment de la normativa vigent contra incendis. 
Per un altre costat, també es pavimentarà de nou el ferm 
del camí Vell de Rosell, es renovaran les voreres a les 
zones més transitades i es millorarà la senyalització tant 
horitzontal com vertical. 
Per últim, el projecte també inclou senyalització de vials i 
d’empreses del polígon per millorar l’ accés.

Comencen les 
obres de millora del 

polígon industrial 
de la “Carretera 

d’Ulldecona”
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Els ajuntaments de Vinaròs i Benicarló han participat en un projecte pilot en la 
Comunitat Valenciana per a portar la innovació social en les cures a persones 
majors. El projecte ha comptat amb el suport de de l’Institut Sabien Ítaca de 
la UPV, la Fundació LAS NAVES del Ajuntament de València i les empreses 
INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR SLU i de l’enginyeria MYSPHERA 
SL. de Paterna. El projecte ha compta amb el finançament del IVAFIQ, coordinació 
de la UPV i col·laboració de LAS NAVES.
Inicialment l’experiència anava a ser de tres mesos amb la participació de 10 
persones majors que viuen soles i 14 familiars, però l’interès suscitat en els 
participants i els seus familiars de referència, així com la col·laboració de totes 
empreses i institucions, va fer que s’allargués fins ara, moment en què el pilot 
arribava a la fi, i que gràcies al suport municipal del Ajuntament de Vinaròs es 
veurà prorrogat fins a desembre de 2022.
El projecte, amb el nom El SISTEMA LOCS de MYSPHERA, consisteix en una 
solució pensada per a donar autonomia i permetre a les persones majors 
allargar el temps d’estada en el seu habitatge, que és on volen estar. Es realitza 
la instal·lació de sensors volumètrics en diferents habitacions com el dormitori, 
bany o cuina, sempre respectant la privacitat de l’usuari, que permeten als 
familiars cuidadors accedir a la informació relacionada amb la rutina diària de 
l’usuari. Aquestes dades es poden consultar mitjançant una aplicació per a 
telèfons mòbils i permet establir tot tipus d’alertes, fet que atorgar a les persones 
majors que viuen soles i les seves familiars tranquil·litat.  La valoració de la 
majoria de participants ha estat molt positiva, demanant la seua continuïtat, 
sol·licitud que recollim des de Serveis Socials del Ajuntament de Vinaròs i que 
motiva aquesta notícia. La Innovació Social i Urbana no sols ha de quedar en les 
grans ciutats, sinó que ha de capitalitzar-se cap a altres municipis lluny d’elles. 
El projecte ha estat guardonat per la Comissió Europea en els premis d’Innovació  
a Empreses, dins de la categoria de “Enfrontant Reptes Socials”.

Vinaròs participa en una experiència pilot innovadora en 
sistemes de monitoratge de persones majors als seus domicilis

Aquesta setmana començaran les feines de millora i recuperació de la façana 
del Mercat Municipal. En total l’Ajuntament destinarà una inversió d’11.292€, 
amb fons propis, per adequar aquesta instal·lació tan important del municipi, 
on cada dia acudeixen centenars de persones per a realitzar les compres. 
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha destacat que “les feines 
consistiran en la neteja i repintat de la façana per evitar l’aparició d’humitats, 
a més d’actuar a les portes metàl·liques per eliminar l’òxid amb un tractament 
especial i aplicar també una nova capa de pintura”. Segons detallava “tant 
la façana com les portes presenten un aspecte de desgast degut al pas del 
temps, per tant, és el moment de realitzar tasques de manteniment perquè el 
Mercat Municipal oferisca una bona imatge”.
Morellà assenyalava que per generar les menors molèsties possibles a la 
ciutadania les obres es desenvoluparan per seccions per garantir l’accés als 
clients, a través de les diferents portes de la façana principal. Així mateix, 
la regidora recordava que també hi ha disponible l’entrada des del Pati del 
Mercat.  

L’Ajuntament adequarà la 
façana del Mercat Municipal

diariet.vinaros.es

Visita la nova web del 

DIARIET
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El desè aniversari bat rècords de participació amb més de 2.140 assistents

Gàmesis creix edició rera edició i va camí de convertir-se en un clàssic. La iniciativa que gira al voltant del món dels videojocs és un èxit 
i un esdeveniment molt esperat a Vinaròs, com ho demostren les dades d’assistència i participació. La trobada atrau a públic de moltes 
franjes d’edat i de poblacions ben diverses. Molt bon ambient, noves propostes i una constant evolució per a una iniciativa impulsada fa 
ja una dècada i que està plenament consolidada a la tardor vinarossenca.  
La desena edició del Gámesis es va celebrar els 
dies 14,15 i 16 d’octubre al centre de coneixement 
Vinalab. La trobada ha crescut any rere any gràcies a 
la seua aposta d’una banda formativa i una altra per 
a l’oci, les competicions i la introducció de novetats 
com el cosplay i un gran apartat per als jocs més 
retro, entre altres.  Una cita que penja el cartell de 
“complet” ja dies abans en els seus tallers, xarrades, 
competicions i propostes en general. 
Divendres al matí s’iniciava la part divulgativa de 
la trobada -després de la presentació per part de 
la regidora Maria Cano- amb la presentació del 
grau de videojocs de l’UJI, una altra d’enginyers 
de Novatel, la xarrada de Manu Bover titulada 
“Surfeando a muerte” i una última de Vinacae sobre 

les addiccions als videojocs i les xarxes socials.    
Dissabte van començar els tornejos de Fortnite 
i LOL, i també hi va haver jocs de rol per a públic 
infantil, un taller de cosplay i el torneig de 
retrogámesis. Precisament la sala retrogámesis va 
ser una de les que més èxit van tindre, un any més, 
entre el públic més adult i nostàlgic.    
Diumenge es tancava 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 
ha estat l’horari ininterromput de l’esdeveniment, 
ja que no es tancava al migdia. Per tant, es podia 
acudir de 10 a 20.30 hores.  
El Gámesis s’ha convertit en la cita més important 

del món dels videojocs al nord de la Comunitat 
Valenciana, amb una àmplia i molt atractiva 
programació  que ha connectat amb el públic. 
El públic vol Gàmesis
Gàmesis ha batut enguany tots els rècords 
d’assistència i participació en cadascuna de les 3 
jornades celebrades. 
Han estat 1.259 persones les enregistrades en línia, 
més 889 al mateix Gàmesis i en total s’han rebut 
més de 2.140 visitants. Per sexes, el 70% ha estat 
públic masculí i el 30% femení, i per edats la franja 
amb la que més connecta l’esdeveniment és la de 
18 a 32 anys, amb un 50% dels assistents, mentre 
que de 14 a 17 anys han assistit un 25%, de 1 a 13 
anys un 12,5% i de 33 a 74 anys un 12,5%. 

X.Flores/Fotos Pablo Castell i X.Flores

4

Torneig de Street Fighter 2
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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

La part formativa també va ser un èxit
Després de la inauguració oficial del Gàmesis 2K22 a les 9.30 hores de divendres 14 d’octubre, per part de la regidora d’Hisenda, Ocupació i Noves Tecnologies, 

Maria Cano, va iniciar-se la part formativa, amb un ple destacat d’assistència a l’auditori del Vinalab que refrendava la qualitat de les xerrades. 

Jocs de taula i rol

Taller impressores 3D

Maestrazgos y Mazmorras RetroGàmesis

5

PcBox va aportar ordinadors gaming Intens campionat de FIFA
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Els guanyadors

Beat Saber
Fall Guys

Puzzle Booble

League of legends

FIFA

Fortnite

Just Dance

Street Fighter 2 Super Smash Bros

Mario Kart

Concurs de cosplay

Tornejos
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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 Gàmesis 2K22 tenia una  sorpresa especial preparada amb molta 
cura i un minuciós treball dels sempre espectaculars Cosplay Vinaròs, 
col·laboradors de l’esdeveniment.  I és que Román, Inma i María Folch, 
els tres germans amants d’aquest art, van preparar un recorregut per 
l’interior del Vinalab protagonitzat per personatges molt especials de 
pel·lícules i sèries molt conegudes. Va ser una de les grans atraccions del 
passat cap de setmana per als assistents. Star Wars, Thor, Indiana Jones, 
Stranger Things, Alien o Jurassic Park, estaven fidelment representats 
amb alguns dels seus personatges, realitzats pels tres germans amb 
tècniques com la impressió 3D o el cartó pedra, entre altres materials, 
acompanyats de fragments a veu i sons d’algunes escenes i il·luminació 
especial per a acompanyar aquest passeig de cinema per a públic 
familiar.   Més de 800 persones van disfrutar d’aquest recorregut.

El passatge de cine 
de Cosplay Vinaròs
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L’Ajuntament de Vinaròs ha obert el termini perquè els comerços de la localitat, 
artesans i empreses de serveis puguen participar en la Fira de Lluís Santapau 
que es farà a principis de desembre. Amb poques edicions s’ha consolidat com 
una cita imprescindible al municipi, on centenars de persones s’apropen per 
gaudir d’una mostra molt especial amb la xocolata com a principal temàtica de 
les paradetes per a recordar el passat més dolç de Vinaròs.
Aquest any també s’oferirà una programació paral·lela amb demostracions 
gastronòmiques i visites guiades, per tal de crear un bon ambient festiu a la 
Fira, que al mateix temps ajude a dinamitzar el centre de la localitat. 
Els participants podran disposar d’un estand per a exposar els seus productes 
de xocolata, torrons i dolços, així també com aliments tradicionals de Nadal. 
Per la seua banda, l’Ajuntament serà l’encarregat d’arrendar la caseta, el 
grup electrogen i la seguretat, perquè no supose cap despesa extra per als 
participants. Destacar que les sol·licituds per a participar es podran presentar 
fins al 14 de novembre.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha assenyalat 

que “Vinaròs tenia un important passat vinculat amb la xocolata amb diverses 
empreses instal·lades a la ciutat que elaboraven aquest producte, fet que va 
suposar per als veïns guanyar-se el nom de xocolaters”. En aquest sentit, insistia 
que la Fira de Lluís Santapau vol recuperar aquesta tradició dolça, a més de ser 
una bona oportunitat per ajudar a dinamitzar l’economia de la localitat, des 
del punt de vista comercial i pastisser.
Per a poder participar en la Fira els comerciants detallistes i empreses de 
serveis han de tenir un establiment obert al públic en alguna localitat amb 
llicència d’obertura del municipi on estiga ubicat, mentre que els artesans han 
d’estar en possessió del DECA.
Els interessats poden recollir el model de sol·licitud i el model de declaració 
responsable a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), a la primera 
planta de l’ajuntament o a través de la seu electrònica. En cas de dubtes es 
poden adreçar a la primera planta de l’ajuntament. Un cop emplenats els 
podran presentar per registre d’entrada fins al 14 de novembre de forma 
presencial o telemàtica.

L’Ajuntament obri 
les inscripcions per 
a participar a la Fira 

de Lluís Santapau
La mostra se celebrarà del 

9 a l’11 de desembre amb la 
xocolata, torrons, dolços i 

aliments típics nadalencs com 
a principals protagonistes

La Casa de la Cultura Marquès González de Quirós a Gandia ha estat 
el lloc triat per a tancar la V edició de Viles en Flor. Es tracta d’un 
programa anual promogut per l’Associació Professional de Flors, 
Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (Asfplant), 
que premia la millora i potenciació dels espais verds urbans, així com 

la seua gestió sostenible en els municipis valencians.
Aquesta ha estat la cinquena edició de la gala Viles en Flor, que ha recuperat el format 
presencial, i que enguany ha comptat amb la participació 38 municipis. En aquesta 
ocasió Vinaròs ha estat un dels guardonats amb tres Flores d’Honor, mantenint el 
reconeixement de 2021.
Durant el passat estiu un jurat especialitzat va visitar cadascuna de les localitats que 
participen per a conèixer els seus treballs en la millora, potenciació i ampliació dels 
espais verds urbans, la seua gestió sostenible, a més d’iniciatives com l’educació 
ambiental per aconseguir la conscienciació ciutadana o la preservació dels entorns 
i paisatges.
En aquesta ocasió, el jurat de Viles en Flor, juntament amb els tècnics i la Regidora 
d’Obres i Serveis, van realitzar un recorregut a totes les zones peculiars del municipi, 
així com la zona forestal del Puig de l’ermita, incidint en l’elecció d’espècies vegetals 
mediterrànies, el control biològic de plagues. 
La regidora de l’àrea, Carmen Morellà, indica que “el camí a seguir en gestió de les 
zones verdes és el correcte, amb el control biològic i elecció d’espècies autòctones”. 
Segons afegia “en els pròxims mesos s’executaran els parcs de Joan XXIII i la zona 
mediterrània de la desembocadura del riu Servol, fet que ens permetrà incrementar 
aquests espais tan necessaris per al benestar dels vinarossencs”.

Vinaròs aconsegueix tres Flors d’Honor 
pel projecte Viles en Flor

Es reflecteix així l’esforç realitzat per a millorar els espais verds 
i incrementar la sostenibilitat en la seva gestió
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X.Flores

L’Ajuntament ha rebut la donació de dues obres d’art del pintor Gabriel Puig Roda, 
per part de Josep Maria i Maria Rosa Fulquet Vidal. Es tracta d’una valuosíssima 
incorporació al patrimoni artístic del municipi de Vinaròs, que aquesta família ha 
volgut cedir a la ciutat. La família Fulquet Vidal va fer entrega, mitjançant una acta de 
recepció provisional, de les dues obres, a l’espera de formalitzar l’acta definitiva de 
donació en les setmanes vinents.
Es tracta de dos peces, realitzades amb la tècnica de l’aquarel·la, de 107 per 83 cm. En 
elles es mostren escenes quotidianes, ambientades a Vinaròs, en les quals apareixen 
parelles de dones amb la vestimenta tradicional de l’època. Destaca també el fet que 
les escenes tenen lloc en diferents espais de la ciutat.
Un dels quadres té el títol atribuït “Venedora de peix” o “Venent peix”, possiblement 
ambientat al carrer de Sant Cristòfol i en la qual es pot observar l’església de 
l’Assumpció al fons. La segona obra té el títol atribuït “Al (costat del) pou” o “Traient 
aigua del pou”, en la qual possiblement es mostra el pati de l’antic Convent de Sant 
Francesc, avui enderrocat. Les obres es poden datar entre els anys 1903 i 1919, 
l’època en què l’autor va residir a Vinaròs.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Patrimoni, Marc Albella, ha agraït la donació i ha 
destacat que “des de l’Ajuntament hem demanat pressupost per a restaurar les dues 
obres, per tal de recuperar els senyals evidents del pas del temps que presenten”. 
Segons afegia un cop restaurades es farà una exposició, juntament amb altres obres 
de Puig Roda, perquè la ciutadania puga gaudir del magnífic treball de pintor.
Gabriel Puig Roda (1865-1919) fou un pintor costumista valencià, natural de Tírig i 
que va morir a Vinaròs el 21 de novembre de 1919. Es va formar a l’Escola de Sant 
Carles de València i a l’Escola de San Fernando de Madrid. Va gaudir també d’una 
beca a Roma, i durant diferents anys va viure a Itàlia per perfeccionar la seua tècnica. 
Des de 1903 es va instal·lar a Vinaròs, on es va especialitzar en aquarel·les de temàtica 
costumista, de les quals les dues obres donades en són un magnífic exemple.
L’Ajuntament de Vinaròs conserva al seu fons pictòric una destacada col·lecció 
pictòrica de més de vint obres de Gabriel Puig Roda, donada pels fills de l’artista. 
Aquesta donació suposa, per tant, una extraordinària aportació al fons artístic 
vinarossenc, que l’Ajuntament es compromet a divulgar, restaurar i conservar.

Vinaròs rep la donació de dues 
aquarel·les del pintor Puig Roda

El actual concejal de 
Ciudadanos Vinaròs, 
Manuel Herrera, comunicó 
públicamente el martes 
su decisión “personal” 
de no presentarse como 
candidato a la alcaldía por 
este partido en las próximas 
elecciones municipales. 
“Renuncio a ser el candidato 
en Vinaròs por Ciudadanos 
y tampoco estaré en las 
listas de este partido en los 
próximos comicios”, señaló. 
Herrera también explicó 

Manuel Herrera comunica su 
renuncia a ser el candidato 

de C’s a las municipales 

El Partido Popular de Vinaròs ha denunciado a través 
de su concejal Mercedes García, que “los pacientes 
que necesitan de una consulta con el dermatólogo 
son remitidos por el Hospital comarcal de Vinaròs 
a un centro privado de Valencia para poder ser 
atendidos por un especialista”.
Mercedes García señalaba que “son muchos los 
vinarocenses que nos han trasladado su indignación 
por esta situación que les obliga a realizar 300 
kilómetros para poder ser atendidos por un 
dermatólogo, bajo la advertencia de que o aceptan 
ser derivados o su consulta con el especialista será 
anulada”.
Desde las filas populares han señalado que “es una 
demostración más de la falta de soluciones de la 
Conselleria de Sanidad Universal hacia nuestros 

vecinos; una situación que venimos denunciando 
desde hace meses y que no obtiene ninguna 
respuesta por parte de la Generalitat Valenciana 
mientras se van degradando los servicios que 
reciben nuestros vecinos”.
García ha censurado también “el silencio del 
Alcalde, Guillem Alsina, que continua callado ante 
una gestión sanitaria deficiente porque prefiere 
defender los intereses electorales del PSPV-PSOE 
antes que reclamar en beneficio de todos los 
vinarocenses”.
Los populares han concluido solicitando “que se 
dote a nuestro Hospital del personal adecuado 
y suficiente para que situaciones como la que se 
vive en estos momentos y que sufren decenas de 
vinarocenses no se vuelvan a repetir”.

El PP denuncia que el Hospital envía a Valencia 
a los pacientes de dermatología

que ha renunciado a sus cargos orgánicos como secretario provincial de 
programas y como miembro de la ejecutiva comarcal de Ciudadanos. 
“No ha sido una decisión complicada, porque hace dos años ya sabía 
que no continuaría, pero decidí esperar a que acabara el proceso de 
refundación del partido y veo que no ha cambiado nada. Por eso doy 
ese paso definitivo y con todas las consecuencias”, explicó. 
Herrera, que es el primer y único concejal de Ciudadanos en Vinaròs, 
destacó que en estos años “nunca me he sentido más ni menos que 
nadie, y con mucho esfuerzo y dedicación he presentado propuestas 
importantes para Vinaròs”. En este sentido nombró tres de ellas, su 
reivindicación por la estabilización de los interinos, actualmente en 
proceso, la mejora de las prestaciones en materia de salud mental y 
su propuesta de crear una oficina de la vivienda que dé acceso a ellas 
a jóvenes y personas más vulnerables. Tres compromisos que asumió 
el equipo de gobierno actual. “He venido para trabajar y por ello en 
este tiempo desde Ciudadanos hemos presentado 28 propuestas al 
Ayuntamiento de las que se han aprobado 27”, recordó. 
Herrera se mostró dispuesto a continuar en la política municipal de 
Vinaròs, y aseguró que todos los partidos con representación municipal 
y un partido sin representación se han interesado en su persona para 
formar parte de su próxima candidatura a las elecciones. “Agradezco 
que hayan valorado mi trabajo en este tiempo”, dijo, añadiendo que “de 
momento no tengo ninguna alternativa, no tengo nada decidido ni voy 
a montar ningún partido, y lo que voy a seguir haciendo y me motiva es 
trabajar por Vinaròs” hasta que concluya la legislatura. 
Eso sí, señaló que, en caso de incorporarse a alguno de estos partidos, 
“seguiré fiel a mi carácter, no voy a cambiar”. 
Por último, mostró su agradecimiento “por el respaldo que he recibido 
de muchas personas” y aseguró que se encuentra “con muchas fuerzas 
y considero que soy una persona muy válida, aunque no he venido 
para vivir de la política ni para quedarme”.
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Sembla que estem sortint d´una horrorosa 
pandèmia i ara ens han ficat en un conflicte 
bèl·lic que podria dur-nos a un escenari 
nuclear. En aquells dies, fa dos anys, era quasi 
obligat anar buscant informació a diferents 
mitjans, escrits, analògics, digitals, en àudio o 
en vídeo sobre el Covid 19 i la pandèmia, i es 
a Internet on se´n va trobant ampla i variada. 
Ara ens toca fer el mateix  sobre diferents 
visions i opinions del que succeeix a Ucraïna. I 
es troba a Internet, clar que sí. Cal pensar que 
no tota la informació trobada es fiable. Molts 
mitjans estan ben esbiaixats, això comporta 
la política, però en tenir accés a ells es quan 
es pot tractar de fer-se´n una idea, mai del 
tot acurada, perquè ja se sap que “quan hi 
ha conflictes bèl·lics, la primera víctima es la 
veritat” (afirmació que s´atribueix a Hiram 
Johnson, senador americà, el 1917, encara 
que no hi ha registre discursal sobre això).
Però no es pot acudir a tots els mitjans. 
De fet, aquells dies de presa de decisions i 
aplicació de sancions a Rússia per part del 
mon occidental, una de les primeres coses 
que es van fer fora eliminar de l´espai de les 
ones  l’accés a les cadenes  RT (Rusia Today) 
i Sputnik en Youtube, que mai s´han amagat 
d´aclarir que tenen un recolzament oficial 
del govern rus. Això ja es un èxit que es pot 
apuntar el sàtrapa Putin. El mon occidental, 
democràtic, ataca la llibertat d´informació, un 
dels drets humans irrenunciables. Aleshores 
no podem tenir la visió accessible d´un mitjà 
rus, que ens oferirà la seva visió de les coses, 
acceptable o no, però informació a la fi i el cap, 
que deuria poder passar pel filtre del sentit 
comú de qui hi acudeix a informar-se.
Però, oh sorpresa ! a Youtube ens trobem 
amb un vídeo titulat: “How the United States 
created Vladimir Putin” (“Com els Estats 
Units varen crear en Vladimir Putin”)(*).
El vídeo ens mostra una conferencia-col.
loqui lliurada pel periodista VLADIMIR 
POZNER al THE MACMILLAN CENTER, de la 
Yale University, universitat privada ubicada a  
New Haven, Connecticut, Estats Units.  
I qui es Vladimir Pozner ?. Es un periodista, de 
nacionalitat franco-russa-nord-americana. Nat 
a Paris (França) el 1934, però infantesa viscuda 
majorment als Estats Units. Als 14 anys (1948) 
es traslladava amb la família a viure a l´URSS. 
Es graduà en Biologia a la Universitat Estatal de 
Moscou el 1958. El 1961 començà a treballar 
com periodista, i responsable d´alguns 
programes de TV a l´URSS, i a partir de 1990 
ha treballat en televisions americanes i russes. 
Va romandre definitivament a Moscou el 1997 
treballant pel canal “Piervy Kanal” de titularitat 
publica, però independent de la Companyia 
Estatal de Radio i Tv russa. Aquest canal va ser 
membre de la Unió Europea de Radiodifusió 
entre 1993 i 2022. 
El conferenciant comença afirmant sense 
recança que els Russos eren anti Casa Blanca 
i anti Wall Street, però en majoria No anti 
americans. Recordarem amb quines ganes els 
russos varen començar a comprar pantalons 
texans (Levi´s originals a poder ser) quan es 
posaren  a la venda sense restriccions a Rússia. 
I el mateix es pot dir de la Coca Cola, la Pepsi 
Cola, els MacDonalds, Starbucks, etc. Tant es 

així que ara mateix se´ns informa de que el 
9 o 10% de les vendes d´aquests productes 
americans procedien dels mercats rus o 
ucraïnès. Diuen que el 8 de març això es va  
acabar. Que han tancat a Rússia. Crec que els 
russos sempre han sospirat per ser o sentir-se 
americans. 
Però, també en opinió del conferenciant, 
avui ja es diferent, doncs molts russos es 
consideren anti americans de soca rel. Però 
el que ell diu haver copsat es que tant els 
americans com els russos havien perdut o 
oblidat la por al poder nuclear que ambdós 
països han desenvolupat.
El Sr. Pozner, dirigint-se als estudiants del 
MacMillan Center, la immensa majoria molt 
joves, els hi recorda que fa 30 anys es va 
produir una pel·lícula americana “The Day 
After” (El Dia Després) on s´explica com es 
podrien trobar els Estats Units (EEUU) un dia 
després d´un atac nuclear. En aquell temps 
hi havia molta por a les armes nuclears als 
EEUU, a l´URSS, i per tot el mon. Semblava 
que la gent havia oblidat que aquest terrible 
armament existeix. O de que no hi ha un 
perill d´intercanvi deliberat de “bombes 
atòmiques”, però que sí seria possible un acte 
accidental, opinió que sembla haver crescut 
degut a la desconfiança que existeix entre 
ambdós països. Fa uns anys es creia que els 
ordinadors i la informàtica aplicada podrien 
avisar sobre un possible atac nuclear. No va 
ser precís fer res. Avui no hi hauria temps per 
reaccionar. Si des de Rússia es llancés un míssil 
balístic intercontinental (ICBM), no trigaria ni 
10 minuts en arribar als EEUU, i viceversa.  I la 
resposta mútua seria immediata.
Cal recordar una mica d´història, no tan 
llunyana, de meitat del segle passat. Mijail 
Gorbachov, que acaba de morir als 91 anys 
(30 d´agost) va ser l’últim dirigent de l´URSS.  
Secretari General del Comitè Central del PC 
i Cap d´Estat de l´URSS des de 1988 a 1991. 
I va ser el primer líder soviètic en promoure 
la liberalització del panorama polític i la 
transparència informativa (Glasnot), i en 
introduir elements capitalistes a la deprimida 
i corrupte economia soviètica, l´anomenada  
Perestroika. De fet la Perestroika  era el 
plantejament d´un pobre optimista, ingenu 
i amb bones intencions, que perseguia 
cancel·lar la Guerra Freda amb Occident, 
a canvi d´una arquitectura europea dins 
d´una seguretat integrada. Va proposar un 
esquema de seguretat europea, la Carta de 
Paris per la Nova Europa, signada per tots els 
assistents, el novembre de 1990. Imagineu-
vos: la integració soviètica a Europa hauria 
produït un conglomerat polític-econòmic, 
amb un enorme mercat, una enorme potencia 
energètica, i l´establiment d´un eix polític 
Paris-Berlin-Moscou.  Per malament que 
resultés aquesta jugada, la partida acabava 
amb l´hegemonia dels Estats Units a Europa, 
hegemonia de totes, totes,  innecessària, 
un cop l´enemic soviètic desaparegut. Es 
pot imaginar a qui això no interessava de 
cap manera??.  No va funcionar. Com s´ha 
dit abastament, Gorbachov era un pobre 
optimista, ben intencionat, que va proposar 
a Occident “ser bons amics”. Avui dia, encara 

es considerat un traïdor al sistema soviètic pels russos, 
però alabat pel sistema occidental....(**).
El 12 de juny de 1990 el Congres dels Diputats del Poble 
de Rússia declarava la sobirania estatal de Rússia dins de 
la República Socialista Federativa Soviètica (RSFS). El 12 
de juliol de 1990 es celebrà el XXVIII Congrés del Partit 
Comunista de la Unió Soviètica (PCUS). El diputat Boris 
Yeltsin havia abandonat el PCUS, i es presentaria com 
independent a les primeres eleccions multipartidistes 
celebrades a Rússia el 12 de juny de 1991. Va assolir 
el 58% dels vots i es convertiria en el primer President 
de la República de Rússia. Però la URSS, o la RSFS,  
Federació de Repúbliques Socialistes Soviètiques, 
acabaria dissolent-se en 15 repúbliques independents 
el desembre de 1991.
En aquell temps es va dir, i encara es diu avui en saber-
se la mort de Gorbachov,  que l´ URSS havia col·lapsat. 
Sembla que no es ben be així. A un lloc anomenat 
Belavezha, en una reserva natural compartida entre 
Polònia i Bielorússia, a la part bielorussa, el 8 de desembre 
de 1991, es varen reunir els presidents de tres de les 
repúbliques soviètiques: Yeltsin de Rússia, Kravchuk 
d´Ucraïna i Shushkévich de Bielorússia, per dissoldre 
l´URSS i crear la CEI (Comunitat d´Estats Independents). 
Un cop fet, li comunicaren telefònicament a Gorbachov, 
president de l´URSS. Tres fills havien matat a la mare per 
quedar-se amb l´herència. El fill gran era Yeltsin.
Encara que l´URSS ja es considerava dissolta, el país 
mantenia un sistema polític en essència soviètic, amb 
un Parlament o Soviet Suprem (SS) bicameral, que tenia 
una considerable autoritat conferida per la Constitució 
de la RSFS de 1978. L´autoritat del President era 
limitada, cosa que Yeltsin va voler canviar, dissolvent 
el Soviet Suprem. Les tensions entre el President i el SS 
varen aparèixer immediatament i es feren insostenibles, 
i el setembre de 1993 van produir enfrontaments pels 
carrers de Moscou. El SS ja va intentar destituir a Yeltsin 
a principis de 1993, però un nou referèndum popular 
(abril 1993)  li havia  donat el recolzament majoritari. 
Amb el recolzament popular, i el de la policia lleial, 
Yeltsin va bloquejar la seu del Parlament (“La Casa 
Blanca de Moscou”), i el 3 d´octubre es va combatre altre 
vegada als carrers de Moscou. Entre les 15:00 i les 18:00 
els partidaris del SS abandonaren la seu, i els seus líders 
Alexander Rutskoi i Ruslan Jasbulatov foren arrestats i 
empresonats. La Duma, o Càmera Baixa del Parlament, 
els va amnistiar el 1995.
(continuarà)
(*)  https://www.youtube.com/watch?v=8X7Ng75e5gQ
(**) Dades obtingudes del aclaridor article de Rafael 
Poch de Feliu: “Reventando el polvorin ucraniano”.  
Revista Sin Permiso. 27.02.2022.  Recomanable.

Sortíem d’una pandèmia global i ens fiquen a una guerra “europea” (I)
Per Francisco Amat, biòleg
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Celebrant el dia del Pilar, patrona de la Guardia Civil

Des de Sant Feliu de Llobregat, ens envia dues fotos Lluís Casas del moment en 
què va conversar anit en el lliurament del Premi Planeta 2022 amb l’escriptor Ja-
vier Sierra, sobre les vinculacions que tenen amb Vinaròs, el primer per relacions 
familiars i el segon, per haver-hi viscut.

Lluís Casas i Javier Sierra Celebrant El Pilar

Las protectoras viven de ayudas y de solidaridad. 
Los abandonos no cesan, y detrás de cada abandono hay una dura historia.
Los gastos de alimentación, los gastos veterinarios, la limpieza, el cuidado de los animales y el 
acondicionamiento de las instalaciones cada vez son más elevados, y eso hace que empiece a 
surgir incertidumbre y miedo sobre una continuidad a largo plazo.
Los dos pilares fundamentales de las protectoras son la parte económica y el voluntariado, y cada 
vez hay menos de todo.
Hacemos un llamamiento a toda la gente que tiene sensibilidad hacia los animales para que se 
unan al equipo de voluntarios. También se puede colaborar con una cuota anual de socio de 36 
euros o una cuota anual de padrino de 50 euros.
Todos queremos que el Cau continúe en pie rescatando animales, pero si no unimos fuerzas no 
será posible seguir sumando años en este proyecto.
Ellos nos necesitan, y nosotros os necesitamos.
Cada vez que una persona ADOPTA, otro perro necesitado ocupa su lugar, y por desgracia siem-
pre hay animales que nos necesitan.
Agradecemos de todo corazón todas las ayudas que hemos recibido durante 23 años, pero tene-
mos que seguir uniendo fuerzas para continuar salvando vidas.

Asociación 
Protectora de 

Animales 
El Cau

La Junta
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MERCAT DE VINARÒS
ara, més que mai,

Des de sempre, el Mercat de Vinaròs ha estat un lloc on trobar producte
fresc, de qualitat, a bon preu i amb el consell més professional.

Sembla una oferta immillorable, veritat? Doncs no, sí que es pot millorar. Perquè 
ara, el Mercat, arriba a casa teua. El Mercat de Vinaròs posa en marxa la seua 
web de venda online, perquè ho tingues tot igual, però molt millor, a la porta 
de casa teua.

Fes la teua comanda al web www.mercatdevinaros.es i en un tres i no res 
te la portem a casa, sense calor, sense cues i sense esperes.

Mercat de Vinaros, ara, mes que mai, molt a prop teu., ,

/MercatDeVinaros

molt a prop teu.
I em

porten la 
compra 
A CASA!

E.F.
Aquest passat dia del Pilar, la comparsa La Colla va celebrar al seu local social la presentació de les dues reines amb les quals celebrarà el seu quaranta 
aniversari: Marta Griñó Segura, com a reina gran i Valentina Marzá Sales, reina infantil. Va haver-hi flors i imposició de bandes a càrrec del rei sortint Joan 
i la reina infantil sortint Lluna i regals d’aquests per a la comparsa. També es va fer la presentació oficial de la disfressa de comparsers per a les grans 
desfilades. Tot acabà amb un refrigeri per als assistents.

La Colla presenta les reines del 40 aniversari
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Reines de la Pan y Toros

A la Comparsa ‘Pan y Toros’ ja tenim reines per al 2023!!!  
Se diuen: Ainhara (Reina) i Iciar (Reineta)

Aniversario

Celebrando el cumpleaños de Luis
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà

La tardor de Vinaròs Curiositats octubrals

Anem de tardor

L’Oktoberfest alemany va néixer originalment el 17 d’octubre 
de 1810, el dia de la boda del rei Ludwig I 

Octubre va rebre el seu nom del llatí ‘octo’, que significa vuit, ja 
que en el primer calendari romà, era el vuité mes de l’any 

Octubre és un dels set mesos gregorians, 
amb una longitud de 31 dies 

Els eslaus li diuen “el mes groc” 
a causa de la caiguda de les fulles. 

A casa del vinater, bona tardor i mal hivern 
A la tardor fulles, castanyes i caragols amb banyes 

A la tardor cauen les fulles a muntó 
Amb saó o sense saó, sembra per la tardor 

Diarrea tardoral, sovint mortal 
L’hort de tardor manté el bon senyor 

La tardor és la primavera de l’hivern 
Per la tardor no feu festa major 

Tardor entrada punxa tibada 
A la tardor el dia porta espardenyes 

La murga i el rovelló són bolets de tardor 
La tardor, temps de xaloc 

Verdura per la tardor, per a tu sì, per a mi no 
La tardor porta tristor 

A la tardor la foscor fa por 
Tardor amb serenera, hivern amb ventera 

Pluja d’abril i sol de tardor, solen fer l’any bo i millor 
Quan l’octubre està finit, mor la mosca i el mosquit 

Tardorada dolenta, millor tardana que primerenca 
Els ocells ja marxen; ja no veig cap flor. 
Hi ha fulles a terra; ha arribat la tardor

14
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C/ SAN VICENTE, 29 - 1er PISO - Esquina C/ SOCORRO
12500 VINARÒS (CASTELLÓN)

T. 965 45 19 35 - 626 63 53 50

NUEVAS OFICINAS:

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

15

Venda anticipada: Auditori municipal de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 h

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

TARDOR 2022
A J U N T A M E N T  D E  V I N A R Ò S

Segarem 
ortigues amb 
els tacons

diumenge

30
octubre

Companyia: Teatre del 
Contrahecho
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: Gratuït
Públic: Adults

Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

Retrat (s)

Companyia: Aflel
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €

Públic: + de 12 anys
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià

diumenge

06
novembre

Poi

Companyia: D’Es Tro
Lloc: Plaça de la Comunió
Hora: 12.00
Preu: Gratuït
Gènere: Circ
Públic: Infantil, 

adolescents, joves i adults
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

Turistas

Companyia: Teatre 
Meridional
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €

Públic: Joves i adults
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà

Passos lleugers

Companyia: La Ravalera
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: Gratuït
Públic: Adults

Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

SANTA CATERINA

Safari

Companyia: La Baldufa
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 17.00 
Preu: Gratuït
Públic: Infantil

Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

Lázaro

Companyia: Leamok
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €

Preu: Adolescents, joves i 
adults
Gènere: Teatre, música i 
dansa
Idioma: Castellà

El que ens 
dona la terra

Companyia: Puro Teatro, 
arts escèniques
Lloc: Auditori Municipal
Hores: 
19.00 – 20.30 – 22.00
Preu: Gratuït

Públic: Adults
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

La barca

Companyia: La Larvària
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 12.00

Preu: Gratuït
Públic: Infantil
Gènere: Circ clown

dissabte

12
novembre

diumenge

13
novembre

dissabte

19
novembre

diumenge

20
novembre

divendres

25
novembre

diumenge

27
novembre

diumenge

04
desembre

Vinaròs ha presentat una programació cultural 
de tardor carregada d’actes i amb el teatre de 
caire social com a característica més destaca-
da, amb 9 obres escollides, gràcies al treball 
conjunt entre la regidoria de Cultura i la de 
Política Social i Igualtat. 
La programació va ser presentada dimarts a 
la biblioteca municipal pel regidor de Cultura, 
Fernando Juan i la regidora de Política Social i 
Igualtat, Amalia Cabos. El dia 25 se celebra el 
Dia Internacional de l’Eliminació de la Violèn-
cia contra la Dona, tema que s’ha tingut molt 
en compte perquè estiga present en algunes 
de les produccions escollides en teatre, circ, 
dansa i música. També se celebra la Mostra de 
teatre Reclam que fa costat a companyies va-
lencianes. 
La programació ha tingut en compte al públic 
infantil, amb obres com “Poi” (el 12 de novem-
bre), “La barca” (el 20 de novembre) i “Safari”, 
per al 25 de novembre, dia de Santa Catalina, 
i també al públic adolescent, amb l’obra “Lá-
zaro”, una adaptació lliure del Lazarillo de Tor-
mes, sobre els nous llenguatges musicals i el 
ball urbà, que tindrà lloc a l’auditori municipal 
el 27 de novembre.  La programació teatral es 
completa amb les obres “Segarem ortigues 
amb tacons”, “Retrat(s)”, “Turistes”, “El que ens 
dóna la terra”, “La barca” i “Passos lleugers”.
Les exposicions i les activitats d’entitats tam-
bé s’inclouen en aquesta variada programació. 
Destaca la mostra de treballs de la Escola d’Art 
i la del Certamen internacional d’Aquarel·la 
Puig Roda que organitza l’associació cultural 
Amics de Vinaròs, entre altres.  Quant a altres 
activitats organitzades per entitats, el tradi-
cional Festival de Música de Cambra Ciutat de 
Vinaròs, de Joventuts Musicals el 29 d’octubre 
o la cinquena trobada de Torres Humanes de 
Vinaròs amb la participació dels Castellers 
de Tortosa i la Muixeranga de Vinaròs el 29 
d’octubre.

Programació social
D’altra banda, hi ha activitats específiques 
programades des de la regidoria d’Igualtat. 
Dijous 27 d’octubre també es farà la poència 
“L’exercici físic abans durant i després del càn-
cer de mama” a la biblioteca municipal a les 
18 hores. Al mes de noviembre també hi ha 
diferents activitats programades per aquesta 
regidoria.

Cultura i Igualtat presenten una variada programació de tardor

X.Flores
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El vinarossenc Isaac Moliner Domingo deu ser un dels que millor es 
coneix els grans musicals i espectacles teatrals que triomfen a Madrid, 
alguns dels quals després van de gira per Espanya, però no com a es-
pectador, sinó des de dins i és que forma part de l’equip tècnic del gran 
muntatge que suposa posar-los en marxa dia a dia.
Moliner pertany a Som Produce, productora que a més té una escola 
on formen ballarins, la qual va estrenar el passat 7 d’octubre a la Gran 
Vía la nova versió de Mamma Mia! i és responsable d’altres musicals 
com Grease, Matilda, La Jaula de las Locas i Billy Elliot. Som Produce 
a més gestiona la programació de diversos teatres a Madrid. A hores 
d’ara, Isaac, de 31 anys,  està com a tècnic de so resident del Teatre Rial-
to, a la Gran Via de Madrid, on es representa el musical dedicat al grup 
suec Abba. A més, en eixe teatre fan musicals infantils els diumenges al 
matí i concerts de grups de renom, per exemple el 10 d’Octubre actuà 
Pimpinela. 
En només un any que fa que està “entre bambalines” a Madrid, ja ha 
treballat per a espectacles tan populars com Full Monty, el musical, 
Antoine, el musical, (sobre El Principito), Los Morancos, Todo por la 
Matria, La Gran Depresión (Antonia San Juan y Nuria Roca) y Mayu-
maná Currents. A més, ha estat també, sempre com a tècnic de so, en 
concerts de Marwán, Txetxu Altube, Revòlver, Jose Luis Montón, Paco 
Candela, Mocedades, Lasso, Tamara, i en un homenatge a Camilo Sesto 
amb l’espectacle Vivir así es Morir de Amor.
  La oportunitat de fer el salt a Madrid des de Vinaròs i comarca, on 
intervenia ja ficant el so en nombrosos concerts i events musicals, li 
va sorgir fa un any en saber a través d’un amic de Càlig que hi havia 
una vacant de tècnic local al Rialto. “No vaig dubtar a acceptar, perquè 
em suposava una gran estabilitat laboral, més després del covid quan 
vaig passar de fer cada estiu uns 90 events a només una quinzena, a 
més, a mi m’agradava més el teatre, en concret, la disciplina de teatre 
musical, després de fer de tècnic en la representació “amateur” de “Los 
Miserables” a Benicarló”. 
A Isaac Moliner no li falta feina des que està a Madrid, també ha inter-
vingut en la gravació de programes per a Televisió, com la Gala Pre-
mios Ídolo (A3 media), Leo Harlem, 20 años no es nada (Movistar +), 
Premiere LOL. Si te ríes, pierdes (Prime Video, Amazon), Ilustres igno-
rantes (Teatro Nuevo Apolo, Movistar +) i espectacles matinals i infan-
tils com Blancanieves, el musical i Rock en Familia (tributs a AC/DC, 
Michael Jackson, Queen…). 
“A Madrid estàs al rovellet de l’ou, després de Nova York i Londres és la 
ciutat amb més musicals del món… M’han anat sorgint feines externs 
al teatre i que les he agafat sempre que he pogut, per tenir un ingrés 
extra, perquè aquí a la capital està la vida més cara”. 
Considera Isaac que el “boom” dels musicals es deu a què abarca molt 
de públic i per això les productores ho volen aprofitar i sobretot a Ma-
drid, “on hi ha una gran quantitat de teatres, l’empresa per a la que 
treballo en gestiona ara quatre però tenen 10 ó 12 produccions en 
cartellera alhora i necessiten d’altres locals, programen gires…”.
 MAMMA MIA
 Durant 3 mesos ha estat  bolcat en els preparatius de Mamma Mia! que, 
es calcula podria estar en cartell a Madrid durant dues temporades. “Es 
la producció més gran per a la que he treballat, per exemple jo usava 
12-18 altaveus en events quan estava al Maestrat i per a aquesta tenim 
86 punts de so diferents…”. “La música i les cançons d’aquest musical 
ja són himnes per a gran part de la població, però també la coreogra-
fia,  l’escenografia, la il·luminació i l’elenc… es passa d’escenes íntimes 
amb dos o tres actors a escenes com la boda o el Voulez Vous amb tot 
l’elenc dalt de l escenari, en un moment espectacular”.
L’any 2004 ja es va fer un primer musical sobre Abba, dirigit per Nina 
però aquest és totalment nou, només és manté el “llibret” (l’argument 
i la música).
La nova temporada teatral a Madrid, apart  d’aquest, por-
ta l’estrena d’altres grans musicals com “Matilda”  al Teatro Nuevo Alca-
là, “La historia interminable” al Calderón y “Cantando bajo la lluvia” al 
Nuevo Apolo, precisament tots ells de Som Produce.
Els nombrosos xiquets i xiquetes que intervenen a “Matilda”, han estat 
preparats durant any i mig per l’escola d’artistes per a musicals que té 
Som Produce. Els xiquets protagonistes de la famosa “Billy Elliot” van 
ser entrenats també en aquesta singular escola de cant i dansa.

Isaac Moliner, entre bambalines de grans musicals: 
és tècnic de so en la nova Mamma Mia!

Emili Fonollosa
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Emili Fonollosa
Que s’escolten bé els diàlegs en pel·lícules de la productora Bowfinger 
International Pictures, de Santiago Segura, és en part responsabilitat del 
vinarossenc amb arrels vallibonenques Arturo Salom Pereda, “de professió 
microfonista”.
Acaba de participar en el rodatge de la segona part de “A todo tren”, amb 
Paz Vega i Paz Padilla com a principals protagonistes i ja té en previsió 
estar en una altra pel·lícula de Segura i és que la seua productora és en 
aquests moments la que roda més a Espanya, entre 8 i 12 pel·lícules per 
any, amb sonats èxits com la “saga” “Padre no hay más que uno”. A més, poc 
abans d’aquest rodatge va ser microfonista també en una sèrie que pro-
perament estrenarà A3Media dedicada a la recordada “Ruta del Bakalao”. 
Amb aquesta pel·lícula i la sèrie ha estat ocupat durant bona part del 2022.
Durant set setmanes i en llocs dispars com Múrcia i Madrid, “A todo tren 
2” s’ha rodat també en diferents estacions de tren com les de Toledo i Se-
gòvia. Aquesta comèdia segueix el fil argumental de l’anterior i ha estat 
dirigida per Inés de León, en la primera vegada que es fa càrrec d’un ro-
datge de Segura. Aquesta vegada, el conegut actor i productor només té 
un paper secundari i és que s’han volgut prioritzar protagonistes femeni-
nes, encara que repeteixen els xiquets de la primera part, quan també va 
comptar amb Leo Harlem. S’espera la seua estrena als cinemes per a finals 
d’any i després passaria a la plataforma Prime Video.
La primera col·laboració d’Arturo Salom amb Bowfinger va ser recentment 
en una altra comèdia, “El refugio”, amb Loles León, María Barranco, Leo 
Harlem…
Mantenir tot l’equip de microfonia per a l’enregistrament de diàlegs i ac-
cions és la missió d’Arturo en aquestes pel·lícules, juntament amb els dos 
o tres responsables més del so que hi acostumen a participar. “Hem de de-
terminar la disposició tècnica que necessiten els inal·làmbrics perquè fun-
cionen, col·locar-los en tots els actors i utilitzar també una o dues perxes, 
en funció de l’escena, per seguir els actors”. Treballar amb actors de relleu 
“t’impacta”, perquè amb un bagatge tan gran, “tenen un nivell d’exigència 
molt alt, amb una personalitat molt marcada, un actor més jove per exem-
ple si se li dóna una sabatilla molt ajustada, calla i la aguanta, però els 
grans i veterans actors cuiden molt fins a l’últim detall perquè els poden 
repercutir negativament”.
Abans d’“A todo tren 2” ha estat durant gairebé cinc mesos en la sèrie “La 
Ruta”, que rememora la popular “Ruta del Bakalao” entre els anys 1984 i 
1993. Té 8 capítols i està vinculada a la música independent. Els grans pro-
tagonistes són quatre actors joves populars en altres sèries com Elisabeth 
Casanovas (“Merlín”), Ricardo Gómez (“Cuéntame”), Claudia Salas (“Élite”) 
i Alex Monner (Polseres Vermelles). A 10-11 hores de rodatge diari, ma-
joritàriament a la nit i 5 dies a la setmana, va ser una àrdua tasca, amb 4 
integrants en total en l’equip de microfonia.
En properes setmanes, aquest jove de Vinaròs, que actua com a freelance 
però treballant per a dues empreses, posarà els micros a la seua tercera 
participació en una producció de Santiago Segura.
Després dels rodatges, sempre mira les pel·lícules, “és totalment necessari 
fer-ho, hi ha vegades que pots aconseguir un so espectacular però altres 
vegades l’entorn no és bo, hi ha sons de fons que costen integrar al so 
en directe, suem molt per intentar que súrtiga tan bé com siga possible, 
sempre volem que es puga aprofitar al màxim el so directe”. “Per “A tot tren 
2” vam tenir situacions complicades pel so del tren en marxa, per això vull 
veure-la per comprovoa si el so aconseguit és el que hem gravat o si els 
actors han necessitat passar pels estudis per millorar-lo”.
Contava també Arturo que els micros sense fil, de solapa, van amagats 
sota la roba dels actors, “però al contrari del que se sol pensar, plantegen 
molts problemes de convivència, depenent del teixit de les teles pel fet 
que aquestes també sonen. Depenent també del lloc de col·locació, po-
dran captar el diàleg correctament”.
Els micros de perxa tenen una gran qualitat per la capacitat de captar el 
diàleg descartant part del seu entorn i oferint moltíssimes possibilitats per 
al tractament posterior en postproducció. “En cada producció fem servir 
entre 8 i 12 micros, els microfonistes sempre hem d’estar molt atents per-
què cada frase de cada actor es capte tan bé com siga possible”.
El seu primer treball com a tècnic de so en una pel·lícula va ser per a “Neru-
da”, a Xile, l’any 2015, que va tenir molt bona acollida al Festival de Cannes. 
També ha estat en diversos programes i sèries d’Àpunt com “Cantant al 
cotxe”, “El diumenge, paella”… Així mateix, ha intervingut en una pel·lícula 
presentada al Festival de Sitges, “Visitante” d’Alberto Evangelio, a més 
d’haver treballat també en alguns curtmetratges i diversos anuncis.

Arturo Salom: posant el micro 
a les pel·lícules de Santiago Segura

També ha estat microfonista en una sèrie dedicada a la Ruta del Bakalao
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Emili Fonollosa

Presentació del catàleg 
‘Omplirelbuit’ de Ramon Roig

E.Fonollosa

Agur Irta

Carlos García Gallardo
Vinaròs, octubre 2022

Sierra de Irta
que te vemos desde casa
tan brillante, tan bonita

Cuidas con innato esmero
los pueblos que te rodean,
protegiéndolos de vientos 
y otras ingratas molestias

Y ¡qué pueblos más bonitos!
acogedores, sencillos,

que guardan con mucho amor
sus reliquias y costumbres.

Aunque marchamos, seguro
tendremos siempre en la mente

tu perfil y tu silueta

Serán recuerdos queridos
del tiempo que hemos vivido
con gentes de muchos lados

¡Gracias Irta!
¡Muchas gracias Vinaròs!

Será difícil olvidar 
el tiempo aquí pasado,

pero queda en nuestras vidas
grabado, muy bien grabado!

Presentació a la Fundació Caixa Vinaròs del catàleg 
“Omplirelbuit” sobre el recordat pintor d’ Oropesa estretament 
vinculat a Vinaròs, Ramon Roig, sota l’organtizació de la 
Fundació Caixa Castelló.

  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, 18 novembre,  17h30’ 

Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs 

“INTENTOS DE SACARLE ALGO A LA VIDA ”                     
                                            de HENDRIK GROEN                   

 

Presenta el llibre :  José Miguel Vicent 

 

 

 

 

   
Una novel·la commovedora i cínica 
que recull de manera irònica les 
experiències d'Hendrik Groen, un 
ancià de 83 anys i un quart, en una 
residència de la tercera edat. 
 
Hendrik Groen pot ser vell, però no 
està mort encara, i sap que no ha 
de perdre el temps aquest any. 
Certament, els seus passejos 
diaris són cada vegada més curts, 
les seues cames comencen a 
protestar. Últimament freqüenta 
molt al seu metge de capçalera. Sí, 
Hendrik està fet una piltrafa. És un 
ancià, tècnicament parlant. Però 
qui diu que només pot viure la 
seua vida amagat en una casa de 
retir, prenent café i esperant que 
arribe la mort? 
 
Aquesta novel·la, plena 
d'anècdotes honestes, porta al 
lector a viure al costat d'Hendrik 
(l'autor, el narrador, el personatge) 
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Orfeó Vinarossenc

Concert de la ESMUVI Jazz Band

Con motivo de la XIX Trobada de Cors de la Comunitat Valenciana, el pasado sábado día 15 recibimos la visita de la Coral Sant Marc de Xert, el Orfeó Gregorio 
Gea y la Coral Resonare Fibris de Valencia que junto al Orfeó Vinarossenc efectuaron la Pretrobada en onjunto de las canciones que se realizarán en la Trobada 
de València el próximo día 23 de octubre. 
Una vez finalizado el acto se ofreció un aperitivo para todos los asistentes, pasando un día en buena armonía con canciones y alegría. Hasta pronto amigos. 

Concert de Jazz Band ESMUVI a l’Auditori de Vinaròs aquest passat diumenge 16 d’octubre 
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de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Estamos preparados
para gobernar Per Juan Blanchadell

La festa del PVI

El Domingo día 2 de 
octubre el PVI, por 
fin, pudimos realizar 
el esperado acto de 

confraternización entre miembros y simpatizantes 
de nuestra formación local, un encuentro que 
normalmente solemos hacer a los pocos meses de 
transcurridas unas elecciones, pero que esta vez ha 
tenido que hacerse tres años después, cuando los 
riesgos de la pandemia de covid se han mitigado.
  El evento tuvo lugar en la ermita de nuestros 
patronos. El día anterior estuvimos preparando y 
subiendo todo lo necesario para que nada fallase, 
y desde primera hora del domingo comenzamos 
las tareas de buena mañana, preparando el fuego 
en las paelleras, disponiendo mesas y sillas; eso 
sí previo un buen almuerzo a base de una buena 
torrada de carne para quienes estaban currando 
de lo lindo, tras lo que comenzaron a elaborarse las 
paellas. Vaya para todos ellos nuestro más sincero 
agradecimiento.
A partir de mediodía poco a poco fue acudiendo 
nuestra gente, hasta el punto de superar 
ampliamente las previsiones iniciales. Los 
porches no fueron suficientes y tuvimos que 
disponer unas cuantas mesas más a la sombra 
de los árboles del recinto, lo que nos permitió 
determinar exactamente los asistentes, que 
fueron cerca de doscientos noventa. Y ello pese 
a que, por impedimentos personales, algunos de 
los habituales no pudieron estar con nosotros 
haciéndonos saber su apoyo a través de redes 
sociales.
Un día magnífico, soleado, sin excesivo calor 
ni viento, puso todo de su parte para que todo 
saliera bordado. No hubo discursos políticos ni 
grandilocuencias, lo importante el reencuentro de 
nuestras bases. Estuvimos cambiando impresiones 
y haciendo gala de la camaradería y la buena 
relación que siempre hemos tenido entre nosotros 
hasta la hora de la paella en que, pese a haberse 
superado las previsiones iniciales, la intendencia 
no falló: hubo mesas, sillas, y principalmente, arroz 
para todos.
Y por qué no, la fiesta fue también una manera 
de poner de manifiesto el grado de aceptación 
que tiene el PVI, de cara a las próximas elecciones 
municipales, para las que quedan poco más de siete 
meses. No somos un partido que puede permitirse 
gastarse dinero encargando encuestas, nosotros 
nos basamos en sensaciones y lo que hasta ahora 
vamos percibiendo es que los resultados para el 
PVI no nos serán desfavorables. 
Estamos prácticamente ya en precampaña 
electoral, y en el PVI nos vamos a poner en marcha 
a partir de ahora mismo para la renovación de 
nuestra ejecutiva, para a continuación ir avanzando 
dando los pasos habituales previos a las campañas, 
consultando con entidades y particulares sobre las 
necesidades que consideran deban mejorarse en 
Vinaròs, en la confección de las listas electorales y 
del programa electoral, etc.
Un trabajo arduo que llevaremos a cabo con 
dedicación, porque consideramos que el PVI 
sigue siendo tan necesario como siempre, para 
poner sentido común y sensatez en la política 
local, influyendo en la medida de nuestra fuerza, 
para que la toma de decisiones sea la correcta por 
el bien de Vinaròs, como el principal propósito 
que siempre nos ha movido como partido local 
independiente.

A medida que se acerca 
el final de la legislatura 
se incrementa el 
nerviosismo en las 

filas del grupo socialista y crece el número de 
vinarocenses que esperan con ilusión un cambio 
de gobierno que aporte a Vinaròs un gobierno 
estable, serio y eficaz.

El PSPV-PSOE ha puesto en marcha la mayor 
campaña de distorsión de la realidad llevada a 
cabo en los últimos años. El Alcalde no aparece 
en los debates porque allí no puede disimular 
su deficiente gestión, pero usa y abusa de las 
redes sociales municipales y de los medios de 
comunicación para vender cortinas de humo que 
ya nadie le compra.

El equipo de gobierno se niega a participar 
en debates plurales y ya solo acepta masajes 
relajantes en forma de cómodas entrevistas o 
ruedas de prensa donde no hay peligro que nadie 
les ponga frente al espejo de su gestión. 

No vamos a repetir aquí la lista de los 
incumplimientos y de los anuncios olvidados en 
un cajón realizados por Alsina y sus concejales, es 
por todos conocida. Ahora que ya se sabe que el 
cambio es imparable es el momento de empezar a 
sumar en el proyecto alternativo que representa el 
Partido Popular y que lidera Juan Amat.

En el Partido Popular tenemos la experiencia de 
gobernar en momentos complicados y difíciles. 
Lo hicimos con sentido común, compromiso con 
la ciudad y sentando las bases para un futuro más 
próspero. Y también tenemos la ilusión por darle 
a nuestra ciudad el impulso que necesita después 
de ocho años de gobiernos que no han estado a 
la altura.

Los vinarocenses no escucharán de nosotros 
promesas ni anuncios irrealizables. Nuestra 
experiencia en estos últimos años, viendo como 
el PSPV-PSOE ha ido fallando constantemente 
en sus anuncios, nos reafirman en la necesidad 
de un gobierno que priorice la gestión frente a la 
propaganda.

Vinaròs necesita un alcalde que levante la voz y 
exija soluciones ante las crecientes listas de espera 
en el Hospital comarcal de Vinaròs, que reclame 
las inversiones que la Generalitat ha negado a 
nuestra ciudad en los últimos ocho años y que 
ponga a trabajar al Ayuntamiento para ponerlo al 
servicio de los vinarocenses. Y esa persona es Juan 
Amat. Ha llegado el momento y la alternativa es ya 
una realidad. Estamos preparados para gobernar 
porque Vinaròs merece más.

L’ajuntament de Vinaròs amb la col·laboració de 
la Excma. Diputació de Castelló va proposar pel 
passat cap de setmana un ampli ventall d’actes i 
espectacles per a “ofrenar noves glories” en nom de 
totes i tots els habitants de Vinaròs ja que diumenge  
era el dia de la “Comunitat Valenciana”(un nom més 
propi d’associacions de regants que d’un subjecte 
polític com cal) inventada pels que en la seua 
dèria de mantenir la “unidad de España” no van 
voler que EL PAÍS VALENCIÀ pogués esdevenir un 
problema com el català o el basc o tal vegada pitjor 
( de tots és sabut que els valencians som experts 
manipuladors d’artefactes explosius).
Ara, quaranta anys més tard, el folklore ha substituït 
pràcticament qualsevol reivindicació política i 
la mateixa setmana que s’anuncia el pressupost 
estatal pel 2023,  on se situa els valencians i 
valencianes a la cua de la inversió, al nostre poble 
van i programen Jovefest al passeig de Fora 
Forat (una gran festa de 4 hores de durada amb 
acabament a les 20:00), castell de focs d’artifici a 
les 11:00 del dia 8,  ofrena floral al “monument” de 
Jaume I, concert de la Banda “La Alianza” a la plaça 
de la Mera amb final apoteòsic.... 
Com no podia ser d’altra manera l’assistència 
dels regidors i regidores del nostre ajuntament, 
encapçalats per l’alcalde, fou massiva perquè : “S´ha 
de reivindicar la nostra festa nacional i defensar les 
tradicions”.
La màxima autoritat del nostre poble donà la 
benvinguda als assistents a l’ofrena floral a  Jaume 
I (per un moment vàrem pensar que apareixeria 
un holograma amb l’anunci de Michelin) 
saludant primer als (4 o 5) homes i dones de 
Vinaròs, seguidament a les dames i cavallers de 
les festes (presents per obligació), després a la 
gent d’uniforme i gorra de plat (que són els qui 
manen) i, finalment, als representants elegits per 
la  ciutadania (més d’un/una present per sortir a la 
foto).
Tot seguia el ritme habitual d’aquestes celebracions 
fins que hi hagué una menció a les nostres arrels 
lingüístiques i culturals que no podem deixar de 
comentar:  “és encoratjador veure com dia rere 
dia son més els xiquets i xiquetes que s’expressen 
en la nostra llengua i que demostren el seu 
interès per aprendre els nostres costums i la 
nostra cultura....” va dir l’alcalde Alsina -no sabem 
si llegint un guió establert o fruit de l’exaltació 
del moment- quan en realitat llegim quasi tota la 
senyalització del poble en llengua forastera (hem 
de suposar que amb el consentiment de l’única i 
“aplaudidora” sòcia de govern membre d’un partit 
teòricament nacionalista valencià, quan la cultura 
és arraconada pel folklore més abjecte i quan els 
costums son una entelèquia propera al “botellot”.
Ho vàrem dir una vegada i ho repetirem les que 
calga: feu servir una mica de vergonya, que la teniu 
per encetar.
Els discursos i els relats al costat de les fotos a les 
xarxes socials no condicionen ni la cultura ni els 
costums. Són les infraestructures dignes, l’educació 
i els orígens compartits allò que pot oferir als 
nostres xiquets i xiquetes un futur i una visió critica 
i enriquidora de la societat que els envolta.
Ja n´hi ha prou de discursos buits de contingut 
i dediquem més treball a adequar Vinaròs a la 
realitat dels nous reptes socials.
Som d’esquerres, som republicans, som 
vinarossencs i valencians.

 9 d’Octubre. Dia del País Valencià 
o “Dia del postureo institucional”? 

L’ofrena continua



22 d’octubre de 2022

21

ACTUALITATOPINIÓE L  D I A R I E TVinaròs

Col·labora amb el Diariet

Cecilia MiguelMás mentiras

¿Como el Ayuntamiento de Vinaròs puede ser tan 
irresponsable y cutre? ¿Como el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad puede actuar con esa dejadez, con 
esa falta de compromiso y falta de profesionalidad?  
Señores, a la política se llega voluntariamente y 
debería ser con la voluntad de servir, no la de pasar 
unos años cobrando de todos los contribuyentes, 
sabiendo que nadie les va a pedir responsabilidades 
por todas las negligencias y meteduras de pata 
y si se las piden tienen las espaldas muy anchas 
para que les resbale y la cara muy dura para 
avergonzarse.
A principio de año, la artista Isabel Serrano Riera, 
solicito poder exponer su obra en el auditorio 

de nuestra ciudad. El consistorio le respondió 
dándole fecha para dicha exposición, diciéndole 
que sería para las fiestas de Navidad. Preparar una 
exposición requiere una gran inversión de tiempo y 
también hacer frente a una serie de gastos que de 
otro modo no se tendrían. Según declaraciones de 
la señora Isabel Serrano, a principio de este mes de 
Octubre le comunicaron que era imposible realizar 
esta exposición, pues por un error no disponían de 
esas fechas. 

A ver señores del Ayuntamiento, flamante concejal 
de cultura Fernando Juan Boix,  ¿Como quieren que 
nos creamos lo del error si con  la actual tecnología 

cuando introduces una fecha para reservar, te 
indica sin lugar a dudas que ya está reservado? 
Por lo menos den una escusa más creíble. Con su 
actitud nos hacen sospechar que la verdad es como 
siempre: la persona beneficiada es simpatizante 
del partido, amigo/a, cuñado/a, etc. Y la técnica de 
cultura  ni se inmuta.

En fin, una muestra más de lo que es nuestro 
ayuntamiento que cada día cae más profundo en 
el pozo del descredito en el que se ha metido del 
que parece no querer salir, subestimando a los 
ciudadanos de a pie a los que nos creen tontos y 
conformistas.

Según las estadísticas, dentro de quince años, uno 
de cada tres ciudadanos de este país, serán de 
fuera, por culpa de la baja natalidad. 
Nada más lejos de la realidad, las medidas para 
fomentar la natalidad en este país son todo 
un éxito; el problema es que se aplican a los 
ciudadanos de fuera en detrimento de los de 
dentro. Me explico: imaginen que vengo de 
Martestrece (un país imaginario) mi prioridad, 
aconsejado por otros o los servicios Sociales, es 
empadronarme (no hace falta tener contrato de 
trabajo, y puedo estar compartiendo piso con otra 
familia) Ya tengo derecho a la Sanidad Universal 
(no he cotizado nunca, pero tengo derecho) Desde 
Servicios Sociales, Cruz Roja…soy asesorado 

gratuitamente para acceder a ayudas, entre ellas 
el mínimo vital, ayuda al alquiler; si tengo hijos 
guardería gratis, comedor gratis, ayuda a material 
escolar gratis, bono social eléctrico, y ahora ayuda 
de 200 euros por hijo. Para qué trabajar. Cuenten 
450 euros de ayuda, más 200 euros por hijo (si tiene 
dos, tres) más él ahorro en especies: guardería, 
material escolar, ayuda alquiler, bono eléctrico 
etc… (Porque eso sí, reúnen todas las condiciones 
para acaparar ayudas) Estas personas pasan de ser 
indigentes a Miliuristas. En el caso contrario, uno 
de Albacete, Cuenca o Guadalajara (por ejemplo), 
en una gran mayoría, no pueden acceder a ayudas. 
Ayuda del mínimo vital (si tienes vivienda, aunque 
no tengas para comer) ya no reúnes condiciones 

para la ayuda. Si tienes hijos y tienes que llevarlos 
a la guardería, a pagar; comedor, a pagar; material 
escolar, a pagar; bono social eléctrico (más del 60 % 
no reunimos esas condiciones) a pagar. Vivienda, si 
es de alquiler, paga 450 euros mínimo. Si tienes que 
asesorarte para solicitar ayudas, paga a una buena 
gestoría si quieres tener éxito. Cobrando mil euros, 
pasas a vivir casi como un indigente. 
Con todos esos inconvenientes y con más pagos 
que ayudas ¿Cómo se puede tener un hijo? 
¿Cuándo ha pasado en este país, de ser un bien 
de primera necesidad, a ser un lujo? Esta es la 
fotografía de la sociedad actual. Ni se criminaliza a 
ningún colectivo, ni se rechaza a nadie, solo, que el 
reparto debería ser más equitativo.      

Natalidad

Hablando claro

En los dos primeros meses de la actual legislatura, Izquierda Unida de Vinaròs 
mantuvo una reunión con el alcalde Guillem Alsina.
En la cual le expusimos nuestra opinión de cómo se debería gestionar un 
Ayuntamiento el cual se define como de izquierdas.
Pasados casi cuatro años de dicha reunión, el pasado día 30 de septiembre 
Izquierda Unida mantuvo otra reunión con el Sr. Alcalde, en la cual le expusimos 
temas de actualidad y de gestión municipal realizadas en estos casi cuatro 
años de la actual legislatura.
Como es normal en Izquierda Unida, hablando claro, le expusimos al Sr. Alcalde 
que la gestión municipal realizada durante estos casi cuatro años, de izquierdas 
nada de nada.
Entendemos que han faltado temas fundamentales para un buen 
funcionamiento y como definición de un equipo de gobierno de izquierdas. 
Han faltado temas fundamentales como el diálogo,entendimiento, claridad, 
transparencia y participación, no solo con los con los grupos municipales 
sino también con asociaciones, colectivos, entidades, partidos políticos sin 
representación municipal y también con la ciudadanía.
El Partido Socialista, como partido mayoritario, se volcó a la desesperada 
en formar una mayoría que le facilitase el conseguir y mantener la alcaldía 
durante la legislatura. Pero faltando los temas fundamentales, antes expuestos, 
resultaba bastante difícil ese objetivo, como así se ha demostrado.

Y no solamente que la gestión en la actual legislatura haya sido nefasta como 
así ha sido, es que además dicha gestión desmoraliza y desengaña a sus 
votantes y facilita el camino a los partidos de la derecha.
En Izquierda Unida entendemos que el Sr. Alcalde no ha sabido estar a la 
altura de lo que es gobernar con un gobierno de coalición. No entiende lo 
que es gestionar un Ayuntamiento con políticas de izquierdas. Lo han seguido 
haciendo como siempre se ha hecho en Vinaròs, gobernase quien gobernase, 
más de lo mismo. Se han dedicado a hacer políticas a nivel personal y partidista 
olvidándose en muchos casos de los temas esenciales del pueblo, y así 
difícilmente se puede funcionar, como se ha demostrado.
Que se hayan hecho y aún se puedan hacer algunas infraestructuras que desde 
años se vienen reivindicando en Vinaròs, entendemos que no es lo suficiente 
para subsanar la nefasta gestión municipal.
En Izquierda Unida entendemos que la consecución de infraestructuras, la 
solución de deficiencias y necesidades y sobre todo la gestión del Ayuntamiento 
se pueden conseguir con políticas progresistas de izquierda.
Tenemos claro cuáles son las políticas de izquierdas que se deberían de 
aplicar en el Ayuntamiento, como también tenemos claro cuáles son las 
políticas de derechas utilizadas por el Partido Popular que no queremos en 
el Ayuntamiento. Queremos un Ayuntamiento de izquierdas con políticas de 
izquierdas que piense en el pueblo y para el pueblo. 

Manuel Villalta

Antonio B.Najar

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo 
alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me 
hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero, en este corto 
diálogo, agradecerte por todo y confirma que nunca quiero separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos 
en la gracia perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. (Esta 
oración deberá ser reza da, durante tres días seguidos sin decir el pedido y dentro 
de tres días será alcanzada la gracia, por muy difícil que sea). Publicar en cuanto se 
reciba la gracia. Por una gracia concedida. F.C.A.

Si vols publicar una opinió o una fotonotícia 
d’algun esdeveniment social, escriu-nos a 

diariet@vinaros.es   
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PESCA

Andrés Albiol Corriol camanegre

Aguas calmadas en el inicio del otoño

La náutica de recreo en España

Semana de cinco días hábiles que se pudo faenar cómodo al estar la mar tranquila y sin vientos imperantes. 
Las extracciones resultaron normales. Y las cotizaciones iban a la baja para la mayoría de especies.
La pesca de arrastre, los siete bous desembarcaron a diario gran variedad de pescados y mariscos, como 
bastante langostino, gamba, choquito, calamares, pescadilla, salmonete, caracol, galera, rape, peluda, 
caballa, jurel, raya, pulpo blanco, canana y morrallas.
El cerco, una de nuestras traíñas regresó de otras latitudes a nuestro puerto con 150 cajas (8 kg/caja) de 
boquerón. Acto seguido partió hacia Burriana en busca del peix blau.
La flota artesanal de barquitas, una trasmallera cala las redes a la sepia. Otra al mabre. Otra al pagel, corva y 
mújol. Otra al lenguado y rombo. Y otra de Castellón a la letxa y dorada de ½ kg/ejemplar.
El palangrillo costero, una embarcación opera con este arte de anzuelos para atrapar bacoreta de 8 kg/pieza 
y lampuga.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, dos barcos (1 de Benicarló) subastaron ejemplares de 1 a 3 kg.
La marrajera, un barco de Blanes, uno de Carboneras y otro italiano desembarcaron 7.000 kg de pez espada.
Y el atún rojo, la flota artesanal de barcos autorizados a capturarlo, siguen con su labor de atrapar al anzuelo 
la cuota anual sobrante (que no se ha capturado) de la C. Valenciana. Así, que quedan 9.000 kg que no se 
pescaron y ahora están autorizadas todas las embarcaciones con licencia, tanto si ya habían capturado su 
particular cupo, como si no. De manera que diariamente (en esta pesquería llamada olímpica) nueve (1 
de Peñiscola) barcas llevan a subasta de 6 a 20 ejemplares de 50 kg hasta completar dicha cantidad que 
sobraba.

Bajaron las matriculaciones náutico deportivas, en concreto un 17% en los ocho primeros meses del 
presente año con respecto al mismo periodo del 2021, según ANEN con datos de la Dirección Nacional 
de la Marina Mercante. Especificando, que de enero a agosto (ambos incluidos) de este 2022 se han 
matriculado 4.925 embarcaciones recreativas. A la cabeza de estas nuevas matrículas se hallan las Islas 
Baleares con 19,5% de la cuota de mercado. Y le siguen Andalucía y Cataluña.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2022 (II)                 

PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)                 335 kg
Albacora (Atún blanco)             21
Peix espasa (Emperador)   15.922 
                                             ______
       Total Marrajera………    16.278 
PEIXOS
Rallat (Bonito)                          17
Llampuga (Daurat, Lampuga)  404
Sorell (Chicharro, Jurel)             3
Lliri (Anjova, Saltator)                 2
Aspet (Barracuda, Espetón)        4
Bacoreta (Sarda, Bacora)     1.658
Sorella (Jurel real)                    22
Llissa (Mújol, Lisa)                     2
Bisso  (Estornino)                      5
Palometa (Palometón)                4
                                               _____                                                                        
Total Palangre…….      2.121  

PEIXOS 
Tonyina (Atún rojo)               1.313
Escrita (Ratjada, Raya)           311
Totina (Manta)                           2
Besuc (Aligote, Besugo)            6
Rallat (Bonito)                           4
Llampuga (Daurat, Lampuga)  240
Congre (Zafio, Congrio)             1
Gall (Pez de San Pedro)           24
Orá (Muixarra, Dorada)           626
Gallineta (Cabracho)               137 
Sorell (Chicharro, Jurel)             2
Asparrall (Raspallón)                15
Palá (Lenguado)                                 197
Sarg (Breado, Sargo)                           33
Lliri (Anjova, Saltator)                         124
Llobarro (Lubina)                                  42
Penegal (Bocanegra)                            18
Mabre (Herrera)                                    50
Pagell (Breca, Pagel)                          860
Lluç (Pescadilla, Merluza)                       5

Rap (Pejesapo, Rape)                          96
Aspet (Barracuda, Espetón)                 11
Juriola (Rubio, Lucerna)                        14
Moll (Salmonete)                                  40
Mero (Cherna)                                        7
Letxa (Serviola, Pez limón)                  552
Bacoreta (Sarda, Bacora)                    296
Sorella (Jurel real)                               110
Llissa (Mújol, Lisa)                           1.305
Pagre (Hurta, Pargo)                              5
Roncador (Roncón)                              36
Rata (Miracielo)                                    10
Palometa (Palometón)                          18
Tigre (Lenguado portugués)                    7
Corva (Corvallo)                                 117
Missèria (Bruixa, Gallo)                          1
Mamona (Brótola de roca)                     7
Dèntol (Sama, Dentón)                          6
Palomida (Palometa blanca)                  3
Vidrià (Mojarra)                                    38
Salpa (Salema)                                      2

Tord (Lábrido, Tordo)                            3
Rom (Rèmol, Rombo)                           8
Palaí (Acedía)                                       6
                                                     ______             
Total..................................         6.706           
CRUSTACIS   
Cranc de sopa (C. de paleta)      1
Llagostí (Langostino)               85
Galera (Estomatoideo)             40
Llagosta (Langosta)                            120
Llomàntol (Bogavante)                           5
                                                      _____
Total................................ .       251
MOL·LUSCOS
Sèpia (Choco, Jibia)                           95
Polp roquer (Pulpo roquero)              570
Caragol punxent (Cañailla)                   20
                                                     _____
Total……………………        685

Total Tremall i d’Altres Arts.   7.641

Tripulantes del marrajero ‘Nvo. Tío Juan’ de Blanes, con capturas de emperadores

En castellà chortilejo patinegro. I en llatí 
Charadrius alexandrinus. Au aquàtica 
limícola de 17 cm de llarg i 45 d’envergadura 
ràfec de l’orde dels Charadriformes, la 
seua principal característica és la facilitat 
que té per a córrer veloç sobre arena on 
es retiren les onades, per a alimentar-
se picotejant invertebrats marins que 
emergixen a l’anar-se’n la graveta o arena. 
De la família Charadiidae té el cos oblong. 
Capgrossa i aparença que no té coll. 
Pic curt i fi, de to negre. Potes llargues, 
primes i negroses. Cua curta i quadrada. 
Ossos buits i esponjosos per a pesar 
menys. Recobert de plomes de diferents 
estructures per a protegir-se del clima i el 
volar. Corporalment és de color terrós gris 
amb el dors clar. Posseïx una taca negra en 
la coroneta, darrere dels ulls i les galtes. El 
mascle té el bescoll roig i la femella marró. 
En zel els colors són més brillants. Nia a 
la primavera 1/2 vegades en l’arenal fent 
un clot rodejat de restes vegetals. Estan 
sols o en xicotetes bandades. Posa 2/3 
ous. Ambdós progenitors els coven 24/27 
dies. Els pollets són alimentats un mes. Si 
un depredador s’acosta al niu ho defén 
picotejant-li, però davant d’un mamífer 
gran, es fa el ferit com si tinguera l’ala 
trencada, perquè l’enemic ho seguisca, 
i va arrossegant-se i allunyant-se de la 
nidificació, i després alça el vol àgil i ràpid 
fugint. Menja també peixets playeros 
encallats. Hiverna en aiguamolls costaners 
com a llacunes i salines d’este litoral.



22 d’octubre de 2022

23

ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròs

El pasado fin de semana se celebró en el circuito de 
Recas (Toledo) el último meeting del campeonato 
madrileño de karting.
Tal como avanzamos el mes pasado, el piloto del 
Karting Club Vinaròs DANI CARMONA se presentó 
con los deberes hechos.
En la crono se posicionó en el cuarto puesto, en la 
primera carrera mantuvo posición y en la segunda 
carrera consiguió el segundo escalón del podio.
Posiciones que le sirvieron para distanciarse aún 
más de su continuo rival.
Finalizado el campeonato, podemos decir 
que DANI CARMONA es campeón de España 
en categoría DD2 y que por méritos  propios 
representará a nuestro país  en la final mundial 
que tendrá lugar del 19 al 26 de noviembre en 
Portimao (Portugal).
Allí estaremos.
ENHORABUENA al piloto y a su mecánico Paco.

El passat cap de setmana es va donar inici a la lliga sènior femenina. Amb un 
molt bon partit, les jugadores vinarossenques van inaugurar la temporada 
amb una victòria a Quart de Poblet per 1 set a 3 davant el Volei Quart amb 
parcials de 13-25, 25-14, 20-25 i un ajustat 4t set de 24-26. 
A més, els equips de la base també van disputar dissabte al matí els seus 
respectius partits. Els equips infantil i cadet es van desplaçar a Castelló per 
enfrontar-se als equips del UBE l’Illa Grau. Els infantils van perdre per 0-3 (25-
17, 25-4 i 24-11), mentre que els cadets van tenir un partit més renyit, que 
finalment va acabar amb un 3-2 en contra dels vinarossencs. 
Els equips femenins del CV Vinaròs rebien a casa els equips rivals. Les 
jugadores de l’infantil Blanc no van poder guanyar al Blu Godella, que va 
tancar el partit amb un resultat de 1-3 (11-25, 14-25, 25-23 i 12-25).
Per la seva banda, tant l’infantil roig com l’equip cadet van enfrontar-se als 
equips del Paterna-Liceo. Les jugadores infantils van guanyar 3-1 (25-12,23-
25,25-18 i 25-17), mentre que les cadets van aconseguir tancar el partit amb 
3 sets (25-11, 25-17 i 25-18).
L’equip sènior masculí va disputar aquest cap de setmana la primera jornada 
a casa contra el CD Judesa, un rival fort a la lliga. Tot i la gran afició amb què 
van comptar, els vinarossencs no van poder superar al rival, que va guanyar 
per 1-3. Els jugadors locals van iniciar el partit amb un molt bon joc tant en 
atac com en defensa, aconseguint sumar al marcador el primer set a favor 
per 25-20. Tot i això, l’equip rival va desplegar un gran joc, mostrant un gran 
domini que, sumats als errors de l’equip local, va permetre als de Múrcia 
tancar el partit amb sets a favor amb parcials de 17-25, 16-25 i 17-25.

L’equip sènior femení comença la lliga 
amb victòria fora de casa

Voleibol

Karting

Laia Casanova

Dani Carmona, campeón de España de Karts DD2
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ESPORTS

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Joan Beltrán Quintero

Club Balonmano Vinaròs
Handbol

Eloy Lorente va armar un equip ben organitzat i amb les línies molt juntes per 
a evitar les empentes del rival i buscant el camp contrari tan tocant la pilota 
com amb llançaments llargs. Començava el partit molt vertical per part de tots 
dos equips amb tres centres perillosos del Vinaròs que no van trobar rematador. 
L’Almassora insistia en la pressió després de perduda que asfixiava al Vinaròs i els 
feia arribar amb facilitat a tres quarts de camp. 
El conjunt vinarossenc començava a sacsejar-se la pressió de l’Almassora i encara 
que sense molt de perill començava a buscar la porteria dels del Baix Maestrat 
amb tirs llunyans. Passats els 20′ de la primera part el Vinaròs seguia amb el 
domini de la pilota, no obstant això, l’Almassora va aconseguir temperar el partit 
aconseguint que no passés molt en el partit. Calia esperar fins al 26′ per a veure la 
primera ocasió clara del partit després d’un gran centre de Cabedo al capdavant 
d’Orrego que provocava una gran estirada del porter de l’Almassora- Després 
d’aquesta ocasió el partit es tornava a obrir per als dos equips. La primera part 
arribava a la seva recta final amb moltes imprecisions, sense moltes ocasions i 
tan sols comptats acostaments de Vinaròs i Almassora. 
Sense molt més que comptar van acabar els primers 45 minuts amb els d’Eloy 
Lorente intentant atacar l’àrea sense molt d’èxit i amb tot per decidir.La segona 
meitat va oferir tot el contrari que el vist en la primera. Lorente va realitzar un 

triple canvi a la postre molt efectiu, Abdi, Re i Lozano marxaven a la banqueta al 
minut 57 substituïts pels germans Hidalgo i per Alexandre Rodriguez. Aquests 
tres van ser els protagonistes de la jugada del primer gol al cap de 5 minuts 
d’haver entrat al terreny de joc. Alexandre va sacar ràpidament una falta duta a 
terme per part dels locals connectant amb Marcos Hidalgo en un cantó de l’àrea 
rival, quan el seu germà gran Pablo va aparèixer en segona línia i xutant la pilota 
al fons de la xarxa de l’Almassora. Fins aleshores els de Vinaròs estaven disputant 
un molt bon partit en totes les línies, no com la setmana anterior on el partit 
versus el CD Roda es van veure clarament superats.
Malauradament, aquesta temporada s’ha repetit en unes quantes ocasions que 
en els últims minuts dels encontres, els del Baix Maestrat peguen una davallada 
que els hi ha costat diversos punts, un fet que va tornar a ocórrer aquesta última 
jornada on en els darrers 15 minuts l’equip va encaixar 2 gols que gràcies a una 
cabotada in extremis del davanter Kevin Javier sols va significar un empat que 
hagués pogut ser una altra dolorosa derrota. L’equip rebrà aquesta setmana al 
colista de la categoria el Moncofa C.F. el diumenge a la tarda en un partit que 
hauria de significar, en principi, 3 punts fàcils per als de Vinaròs, però ja sabem 

que el terme fàcil en aquesta categoria no és definitiu.

CD ALMASSORA 2-2 VINARÒS CF

El Vinaròs CF rescata un punt d’Almassora

Infantil Masculí:
Artclinic CBM Vinaròs 11 - H. Onda 31

CBM Vinaròs: Marcos, Ayza, Pau Febrer, Andreu 
Borut, Juan José Gras, Manel Pérez, Ian Ferrer, 
Sergi Vázquez (8), Eloy Corral (2), Xavier 
Ciruella, Izan Arques (1) i Marcos García.

Partit disputat al Pavelló Municipal de Vinaròs, 
contra un rival que l’any passat va quedar en 
segona posició de la lliga. Els vinarossencs van 
aguantar la primera part situanse dos gols per 
devant, però la segona part els vinarossencs, 
van notar el físic, i el Onda es va emportar el 
partit per una clara diferència, ens quedem 
en la primera part en que els nostres ho varen 
donar tot.

Juvenil Masculí:
Roda Construcción y Diseño CBM Vinaròs 26 - 
C.H Vila-real 31

CBM Vinaròs: Adrian Jaén, Alexis Federico (7), 
Erik Kharkavchuk (2), Sergio Julve (3), Iván 
Roda, Joan Albiol (4), Max (2) i Marc Pérez (8).

Nova derrota del juvenil en un partit en dues 
parts ben diferenciats. Una primera per a 
oblidar, perdent molts balons en atac i deixant 

córrer al Vila-real i, a més a més, dels lesionats 
nostres, Sergio també va haver d’estar molt 
d’estona a la banqueta per problemes físics; 
tot este còctel va donar pas a obrir forat i els 
forasters guanyaven d’11 al descans. Marcador 
just veient el despropòsit de partit que van fer 
els del Roda. Però a la segona part els lesionats 
òbviament tampoc van jugar, i l’equip va sortir 
en una altra mentalitat i inclús van tindre pilota 
per posar-se a 4 gols.
L’equip va creure en ells i van forçar pèrdues 
de pilotes dels de la Plana i en atac va haver-
hi més mobilitat i decisió per atacar la defensa 
vila-realenca que ja no era tan superior com a 
la primera part.

1ª Autonomica Sènior Masculí:
CBM Maristas Algemesi-Favara 40 - Tudor Bars 
CBM Vinaròs 29

CBM Vinaròs: Andrés Vallès, Marcos Chaler, 
Ferran Ferreres, Taty Adell (1), Sergi Llonart (8), 
Gabri Albiol (3), Sergi Albacar (1), Quim Sanz 
(11), Cristian Miralles (1), Ian Cuartiella (1) i 
Agustín Serrano (3).

Partit jugat a Sueca i el Tudor en un inici de 
partit espectacular es va posar 4 gols per 
davant, en molt bona defensa i encert en atac.

Els valencians, a poc a poc, van anar refent-se fins a capgirar 
el marcador i arribar al descans en un 15-10 a favor. La 
segona part no va tindre història, els nostres van perdre el 
pes al parquet i van facilitar els contraatacs dels de casa per 
acabar de trencar el partit.
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Bàsquet

X Marxa Trencamoles

El CME tanca la campanya amb les dos últimes proves esportives.
CAMINADA POPULAR - 6 novembre

o Hora: 9:30 hores
o Lloc: sortida i arribada plaça ermita Vinaròs

Inscripcions: obertes a www.hj-crono.es fins a l’1 de novembre. 
Físiques: divendres 28 d’octubre - Ajuntament de Vinaròs - 
17:30 a 20:30 h

o Preu: 5 €
o Tipus de prova: marxa de muntanya popular
o Recorregut: 7 kilometres (descarrega’l al web 

del CME)
o Obsequi: samarreta maniga llarga, botella 

metàl·lica i entrepà.
o Observacions: és una prova de muntanya on el 

recorregut és irreguar, amb pujades i baixades, 
amb la qual cosa, el participants han de tindre 
un mínim de condició física, i sobre tot, han de 
portar calçat adequat per caminar per muntanya.

o  

CURSA ERMITA “EL VOL DEL PUIG” - 13 novembre
o Hora: 9:30 hores
o Lloc: sortida i arribada plaça ermita Vinaròs

Inscripcions: obertes a www.hj-crono.es fins a l’11 de novembre. 
Preu: 12 €
Tipus de prova: cursa de muntanya competitiva
Recorregut: 14 kilometres (descarrega’l al web del CME)
Obsequi: samarreta maniga llarga, botella metàl·lica, avituallaments 
i entrepà.
No pergueu l’oportunitat de gaudir de l’esport en el meravellós 
paratge natural de l’ermita de Vinaròs. Us esperem!

Campanya d’Esport Popular 
Vinaròs 2022

INFANTIL MASCULINO A 
CB VINARÒS 73-68 TAU B

INFANTIL MASCULINO B
CB VINARÒS B 33 - EB VILA-REAL 55

Primer partido de liga y derrota en el 
primer partido oficial de la mayoría 
de nuestros jugadores. Los chicos 
han dado todo en el campo y han 
disfrutado de este deporte. La cara de 
los chicos, al finalizar el partido, era 
de alegría y satisfacción. Hay mucho 
trabajo por delante, pero con las ganas 
que han mostrado hoy, los objetivos se 
irán cumpliendo.

CADETE MASCULINO
CB VINARÒS 56-74 TAU B

CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 42/ 

CB Castellón 45
Primer partido de la temporada. Las 
jugadoras salieron al campo durante 
los dos primeros cuartos desubicadas, 
sin ideas. Ello hizo que fuéramos 
por debajo del marcador todo el 
encuentro. En los siguientes cuartos, ya 
más puestas, en el partido se fallaron 

muchos tiros fáciles. Buen partido y 
mucho por trabajar.

JUNIOR MASCULINO
CB BURRIANA 73- CB VINARÒS 71

Primer partido de liga y derrota 
contra un equipo con un gran físico 
y buenos jugadores. Los nuestros 
han estado muy bien durante todo el 
partido, aguantando cada arreón de 
los locales y compitiendo cada jugada 
con una gran actitud. Lástima el poco 
acierto al final en los tiros libres con el 
que hubiéramos podido llevarnos la 
victoria.

JUNIOR FEMENINO
MORVEDRE SAGUNTO 59 

CB VINARÒS 42
Partido muy intenso, perdiendo solo 
de 3 puntos en media parte. Partido 
con punto de inflexión, para saber 
las jugadoras que están, pueden. 
Independientemente del resultado, 
excelente actitud de las 7 jugadoras. 
Felicitaciones a todas.
SENIOR
CB VINARÒS 67-75 BASQUET ALCÀSSER A

Club Bàsquet Vinaròs

Representants del Repte 10K Vinaròs 
van participar a la X Marxa Trencamoles de Xert
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Venda anticipada: Auditori municipal de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 h

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

TARDOR 2022
A J U N T A M E N T  D E  V I N A R Ò S

Segarem 
ortigues amb 
els tacons

diumenge

30
octubre

Companyia: Teatre del 
Contrahecho
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: Gratuït
Públic: Adults

Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

Retrat (s)

Companyia: Aflel
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €

Públic: + de 12 anys
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià

diumenge

06
novembre

Poi

Companyia: D’Es Tro
Lloc: Plaça de la Comunió
Hora: 12.00
Preu: Gratuït
Gènere: Circ
Públic: Infantil, 

adolescents, joves i adults
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

Turistas

Companyia: Teatre 
Meridional
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €

Públic: Joves i adults
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà

Passos lleugers

Companyia: La Ravalera
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: Gratuït
Públic: Adults

Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

SANTA CATERINA

Safari

Companyia: La Baldufa
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 17.00 
Preu: Gratuït
Públic: Infantil

Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

Lázaro

Companyia: Leamok
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €

Preu: Adolescents, joves i 
adults
Gènere: Teatre, música i 
dansa
Idioma: Castellà

El que ens 
dona la terra

Companyia: Puro Teatro, 
arts escèniques
Lloc: Auditori Municipal
Hores: 
19.00 – 20.30 – 22.00
Preu: Gratuït

Públic: Adults
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat i Polítiques 
Socials

La barca

Companyia: La Larvària
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 12.00

Preu: Gratuït
Públic: Infantil
Gènere: Circ clown

dissabte

12
novembre

diumenge

13
novembre

dissabte

19
novembre

diumenge

20
novembre

divendres

25
novembre

diumenge

27
novembre

diumenge

04
desembre

3332 Programació cultural Tardor 2022Ajuntament de Vinaròs

Dissabte 22/10
TEATRE

Los pelos 
de punta
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Associació comarcal 
de malalts mentals i famílies 
ACEMIF

Dissabte 29/10
V Trobada de Torres 
Humanes de Vinaròs
Amb la participació dels 
Castellers de Tortosa i la 
Muixeranga de Vinaròs
Horari: 
17.00 h Recepció d’autoritats a 
l’Ajuntament
17.30 h Cercavila
18.30 h Muixerangues a l’envelat 
de l’Atlàntic
Organitza: Muixeranga de 
Vinaròs

Dissabte 29/10
Festival de Música 
de Cambra Ciutat 
de Vinaròs
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Joventuts Musicals de 
Vinaròs

Dissabte 5/11
Festival de Música 
de Cambra Ciutat 
de Vinaròs
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Joventuts Musicals de 
Vinaròs

Dissabte 12/11
Festival de Música 
de Cambra Ciutat 
de Vinaròs
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Joventuts Musicals de 
Vinaròs

Diumenge 13/11
XV Aniversari de 
l’Aplec d’Instruments 
Tradicionals
Tallers, música, animació i 
concerts
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Hora: De 12.00 a 18.00 h
Organitza: Associació de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs

Diumenge 20/11
Concert de Santa 
Cecília de l’Orfeó 
Vinarossenc
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Orfeó Vinarossenc

Dissabte 10/12
Concert de Nadal 
d’ESMUVI
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00 h
Organitza: ESMUVI

Diumenge 11/12
Concert de la Big 
Band d’ESMUVI
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00 h
Organitza: ESMUVI

29Programació cultural Tardor 2022

Del 30 de novembre 
al 18 de desembre
MIRADES ENTRE 
VEÏNS
FOTOGRAFIES DEL NOSTRE 
TERRITORI
Organitza: Associació cultural 
diLLUMs d’arts al Forn i el 
Campus Extens de la URV a 
Tortosa 
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h

Del 20 de desembre 
al 6 de gener de 2023
Exposició de 
pessebres 
Lloc: Cotxera de Batet
Organitza: Associació Pessebrista 
de Vinaròs
Horari: De dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h

Del 20 de desembre 
al 8 de gener de 2023
Exposició de 
fotografia
Organitza: Associació AFOVINA
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h

Del 10 de setembre 
al 16 d’octubre
PINTURES

Lorenzo García
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h

Del 6 al 14 d’octubre
Exposició sobre 
la CARTA POBLA 
de Vinaròs
Lloc: Biblioteca MunicipalS

Del 18 d’octubre 
al 4 de novembre
ESCOLA D’ART 
DE VINARÒS
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h

Del 7 al 27 de novembre
Certamen 
d’Aquarel·la Puig 
Roda
Organitza: Associació Cultural 
Amics de Vinaròs
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge 
de 18.00 a 21.00 h

Del 14 al 28 de novembre
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

ES TRACTA DE 
PERSONES
Lloc: Mercat Municipal

ExposicionsEntitats

DEL 21 D’OCTUBRE
AL 6 DE NOVEMBRE
VINARÒS 2022

INFO MENÚS

  964 401 912

 

 @turismevinaros
 TurismeVinaros
 Turisme_Vinaros
 www.turisme.vinaros.es
 www.amarvinaros.com

VE
GA
NA

I
JORNADES DE LA 

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

Per a  

xiquetes  

i xiquets 

de P3

NOVA 
ACTIVITAT DE 
PSICOMOTRICITAT 
AL CME!

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

 
 

 

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

  

 
             
 
 
 
 
    
    ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2611 de fecha 11 de octubre de 2022, 
se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación EN CUATRO LOTES DE LAS OBRAS a 
ejecutar en el CAMINO COMETES (LOTE 1), CAMINO MELILLES (LOTE 2), CAMINO RACONS (LOTE 
3) Y CAMINO XISVERT (LOTE 4) de titularidad municipal afectados por las lluvias torrenciales sufridas 
el 1 y 2 de septiembre de 2021, obras cofinanciadas al 50% por el Ministerio de Política Territorial. (Exp. 
Obras 6/22 Gest. 8605/22). 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 24 de octubre de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  13 de octubre de 2022   
     
 
 
 

 
     
 
  
     ANUNCIO LICITACIÓN 
 

 

 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2548 de fecha 04 de octubre de 2022, se 
aprueba el expediente y los pliegos para la contratación  DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL 
EMISARIO SUBMARINO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS UBICADO EN LAS AGUAS QUE BAÑAN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VINARÒS (LOTE 1) Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO POST-CLAUSURA DEL VERTEDERO DE VINARÒS (LOTE 2) (Exp. 2932/2022-Gen. 17/22). 
 
 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
 
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 21 de octubre de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
 
 
El alcalde 
 
 
 
 
Vinaròs a  06 de octubre de 2022   
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ESQUELESPUBLICITAT

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.

Pl. Jovellar, 15  -  VINARÒS
 Tel.: 964 45 17 38  -       682 52 37 93

Sempre les últimes
NOVETATS !

Agraïm les vostres oracions i mostres de condol 
rebudes. Mai t’oblidarem.

Preguem a Déu per:

Manuel Besalduch Camañes

Que ha mort a Vinaròs el dia 
9 d’octubre de 2022, a l’edat de 91 anys 

D.E.P.

La família Besalduch agraeix el tracte rebut 
per part de tots els sanitaris de l'hospital Comarcal 
de Vinaròs, tots aquests dies, que va estar ingressat 
el nostre pare. Moltes gràcies a tots i totes pel tracte 

afectuós i per la humanitat demostrada. Gràcies.
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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

22 octubre VINARÒS FARMÀCIA Av.País Valencià 15
23 octubre FERRER Pl.Sant Antoni 24
24 octubre ROCA C/Sant Francesc 6

25 octubre GUIMERÁ Plaça Església
26 octubre ADELL P.Picasso-Pius XII

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/11/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - Av. Maestrat nº 24

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:58:39

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

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

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

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

òs

òs
òs
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