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Torna la programació 
de la Castanyada i Halloween

Tots Sants amb autobús gratuït 
per accedir al cementeri

Subvenció de la Generalitat per crear 
un pulmó verd a l’avinguda Joan XXIII

Vinaròs torna a acollir la trobada de bandes del Baix Maestrat 25 anys després

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

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció 
per un import de 110.563€, a través del 
Programa d’Impuls de Medi Ambient i 
Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana 
(PIMA), per a crear un espai verd urbà amb 
una superfície de 12.263 metres quadrats 
al carrer de l’avinguda de Joan XXIII. Cal 
destacar que l’ajuda econòmica es dividirà 
en dues parts, la primera, amb una partida 
de 27.746€, que s’atorgarà aquest any per 
a poder iniciar les obres i la segona, amb 
83.238€, l’any vinent per a finalitzar els 
treballs.
La regidora d’Obres i Serveis i Transició 
Ecològica, Carmen Morellà, s’ha mostrat 
satisfeta per haver aconseguit la subvenció 
i ha indicat que “ja es treballa en la redacció 
del projecte per a treure a licitació la creació 
del nou parc el més prompte possible”. 
Segons detallava “la proposta presentada 
per l’Ajuntament ha sigut la novena més 
ben valorada per part de la Generalitat, fet 
que ens ha permés rebre una subvenció de 
110.563€”.  
Pel que fa a les feines a desenvolupar, 
inclouran la plantació de més de 250 arbres, 
dels quals més del 60% aportaran ombra, a 

Vinaròs obté una subvenció de la Generalitat 
per crear un pulmó verd de més de 12.000m2

S’ubicarà a l’entorn de l’avinguda de Joan XXIII

L’’Ajuntament habilitarà un servei de bus gratuït per 
a facilitar l’accés al cementeri municipal. Les sortides 
es faran des de la plaça Parroquial a les 9:30h, 11:00h 
i les 16:00h, mentre que les tornades seran a les 
11:30h, 13:00h i 18:00h. 
D’altra banda, la Policia Local desplegarà un dispositiu 
especial per a garantir la seguretat de les centenars 
de persones que durant aquets dies pujaran 
fins al cementeri municipal. Sobretot realitzaran 
tasques de control de trànsit i d’estacionament de 
vehicles per coordinar les entrades i sortides de les 
instal·lacions.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha 
destacat que “la posada en marxa del servei de 
bus gratuït sobretot vol ajudar a reduir el volum de 
vehicles que durant els propers dies accediran fins al 
cementeri municipal, per tal de facilitar la mobilitat 
i evitar possible embussos”. Segons recordava la 
Brigada Municipal ha habilitat una zona de pàrquing 
públic a l’exterior de les instal·lacions, mentre que a 
l’interior del cementeri només podran accedir els 
vehicles amb la targeta de mobilitat reduïda.

Adequació del cementeri
La Brigada Municipal treballa durant aquests 
dies en les darreres feines de pintura, jardineria i 
desbrossament de les restes vegetals, per garantir 
unes instal·lacions en òptimes condicions per a les 
centenars de persones que durant aquests dies 
pujaran fins al cementeri per recordar als difunts.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, 
ha destacat que “les tasques de manteniment 

es realitzen de forma periòdica al llarg de l’any, però amb 
l’arribada del Dia de Tots Sants s’intensifiquen per deixar el 
cementeri en un estat òptim”. En aquest sentit, ha destacat que 
garantir aquest important servei per a la ciutadania és una de 
les principals prioritats de la Regidoria, i durant aquest 2022, 
s’han realitzat diverses inversions, com l’adquisició de dues 
escales i la finalització de 152 nínxols nous.
D’altra banda, la Brigada Municipal també ha habilitat un 
pàrquing al terreny continu al cementeri municipal per garantir 
estacionament suficient per als veïns que s’apropen fins a 
les instal·lacions. Així mateix, també s’habilitarà un pàrquing 
públic a la zona de l’ermita de Sant Gregori i es restringirà l’accés 
al recinte del cementeri als vehicles, excepte els degudament 
identificats amb la targeta de mobilitat reduïda, que podran 
accedir per les entrades est.
Per últim, recordem als veïns que l’horari del cementeri és de 
9:00h a 20:00h ininterrompudament.

L’Ajuntament habilita un servei de bus gratuït 
tres dies per accedir al cementeri 

Serà en horari de matí i tarde els dies 29 i 30 i 31 d’octubre

més de crear un pulmó verd per a reduir el CO2. D’altra banda, també es 
farà la plantació d’espècies autòctones com alzines i arbres fruiters, per 
tal de crear reservoris d’alimentació per als ocells i insectes, que ajuden 
a millora la biodiversitat. El projecte també inclourà una zona de pradera 
amb arbusts i flors, taules de pícnic, bancs i mobiliari urbà, tot per crear 
una zona verda per l’esbarjo dels veïns.
Morellà comentava que també es disposarà d’un sistema d’abonament 
circular i s’incorporarà un drenatge sostenible per a la recollida de 
l’aigua de la pluja, que s’aprofitarà per a regar el parc perquè siga el més 
sostenible possible.
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DIMECRES DIA 26
18:00 hores
Les Castanyeres del Gentsana, animació infantil tradicional sobre la Castanyada 
que ofereix el Gimnàs Gentsana.
Lloc: Mercat de Vinaròs

DIVENDRES DIA 28
18:00 hores

Taller de foc a càrrec de la Colla de Ball de Dimonis.
Vols participar en un correfoc activament? Aprendrem com vestir-nos, maquillar-

nos, les mesures de seguretat, etc., necessàries per a gaudir d’una tradició tan 
nostra com són els correfocs. En finalitzar tots els participants faran un petit 

correfoc. Places limitades. Activitat gratuïta. Et pots inscriure a:
Més informació a la planta baixa de l’ajuntament a partir del dia 24 d’octubre.

Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

de 17:00 hores a 1:30 hores
OKTOBERFEST

Lloc: passeig de Fora del Forat

19:30 hores
Rua Halloween Gentsana, animació juvenil terrorífica a càrrec del gimnàs Gentsana.

Lloc: plaça Parroquial i carrers del centre històric

20:15 hores
Esmuvi Batucada a càrrec de l’escola de música Esmuvi Vinaròs.

Lloc: plaça Parroquial

20:30 hores
El cementeri de Vinaròs a la llum de la lluna. Passeig històric guiat a càrrec de 

l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. Activitat gratuïta, amb inscripció 
prèvia a partir del 24 d’octubre a la planta baixa de l’ajuntament.

Lloc: cementeri municipal

DISSABTE DIA 29
Decoració i fotoreclam terrorífic als carrers del centre

de la ciutat fins el dia 31 d’octubre.

de 10:00 hores a 13:00 hores
Taller de cuina: rebosteria terrorífica
Lloc: Espai gastronòmic del mercat

d’11:00 hores a 1:30 hores
OKTOBERFEST

Lloc: passeig de Fora del Forat

12:00 hores
Cercavila terrorífica a càrrec de l’acadèmia de ball Locura

Lloc: carrers del centre històric

18:30 hores
Cercavila de Castaween a càrrec de la Colla de Nanos i Gegants.

Lloc: plaça Parroquial i carrers del centre històric

20:30 hores
El cementeri de Vinaròs a la llum de la lluna. Passeig històric guiat a càrrec de 

l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia a 
partir del 24 d’octubre a la planta baixa de l’ajuntament.

Lloc: cementeri municipal

DIUMENGE DIA 30
11:00 hores a 22:00 hores
OKTOBERFEST
Lloc: passeig de Fora del Forat DILLUNS DIA 31

10:00 hores a 14:00 hores
Taller de maquillatge terrorífic

Lloc: plaça de Sant Antoni

PROGRAMACIÓ ALTERNATIVA

DISSABTE DIA 29
V Trobada de Muixerangues de Vinaròs.
17.00 h Recepció d’autoritats a l’Ajuntament
17.30 h Cercavila
18.30 h Muixerangues a l’envelat de l’Atlàntic
Amb la participació dels Castellers de Tortosa i la Muixeranga de Vinaròs
Organitza: Muixeranga de Vinaròs

19.30 h
Festival de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs

DIUMENGE DIA 30
19:30 hores

Obra de teatre: Sembrarem ortigues amb els tacons.
Cia. Teatre del Contrahecho

Activitat gratuïta 
Adults

Idioma: Valencià
Lloc: Auditori Municipal

Sinopsi: Personatges arraconats a la vora d’una carretera. Una reflexió sobre 
la dona, el feminisme, la prostitució i el masclisme.

Cap prostituta neix com una ortiga en la vora del camí.
Un text atrevit i transgressor per a quatre dones lligades a una crua realitat.

Podrem veure les seues esperances, somnis, costums,
irritacions i totes les seues cares.

L’amor o la seua negació, la impotència, la tendresa, ràbia, dolor i humor en 
quatre històries entrellaçades per la figura del puter.

La regidora de Festes i Comerç, 
Paula Cerdà, ha presentat a la 
Biblioteca Municipal la nova 
programació d’Ànimes, que una 
vegada més unirà la tradicional 
Castanyada i Tots Sants, amb el 
terrorífic Halloween perquè grans 
i petits puguen gaudir d’aquesta 
festivitat. Els actes s’han programat 
del 26 al 31 d’octubre i seran 
possibles gràcies a la col·laboració 
de les entitats locals, que un any 
més s’han bolcat en la celebració 
d’Ànimes.
Pel que fa a la programació, els 
carrers del centre comercial es 
decoraran per crear un ambient 
terrorífic, a més d’oferir diverses 
activitats de dinamització com 
cercaviles, batucades o actuacions 
musicals, gràcies a la col·laboració 
del gimnàs Gentsana, l’acadèmia de 
ball Locura, Esmuvi Vinaròs i la Colla 
de Nanos i Gegants. Així mateix, 
també s’oferiran tallers rebosteria i 
maquillatge terrorífic i fins i tot un 
dedicat al foc, a càrrec de la Colla 
de Ball de Dimonis, que inclourà un 
correfoc. 
La programació d’Ànimes també 
comptarà amb passejades 
històriques pel cementeri 
municipal dirigides per l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs, així 
com la celebració de l’Oktoberfest 
al passeig de Fora del Forat i la 
V Trobada de Muixerangues de 
Vinaròs amb la participació dels 
castellers de Tortosa. 
La regidora Cerdà agraïa la 
col·laboració de totes les entitats 
que faran possible la programació 
d’Ànimes i destacava que aquest 
tipus de propostes sobretot volen 
ajudar a dinamitzar el municipi. Per 
acabar, Cerdà convidava tots els 
veïns de la comarca a apropar-se 
fins a Vinaròs per gaudir de l’extensa 
programació festiva i cultura que 
s’ha preparat amb motiu de Tots 
Sants.

Torna ‘Ànimes’ 
per a celebrar 
la Castanyada 

i Halloween
Del 26 a 31 d’octubre 

s’oferiran activitats 
infantils, animació 
al carrer i visites al 

cementeri municipal 
entre altres propostes 
per gaudir d’uns dies 

de por i tradició
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El nuevo contrato de limpieza viaria de Vinaròs ya puede por fin iniciarse. Tras 
ser adjudicado el pasado mes de marzo a la mercantil Acciona Servicios Urbanos 
S.R.L por un importe de 1.121.091 euros anuales, hasta la aprobación plenaria de 
ayer, que autorizó el cambio solicitado por la empresa para cambiar la adquisición 
de cuatro vehículos eléctricos por gas natural comprimido, se ha mantenido a la 
espera de su ejecución. 
Este cambio lo pidió la adjudicataria debido a la demora en el tiempo de entrega 
de los vehículos eléctricos y poder tener al momento esta maquinaria en GLC, 
también certificados como vehículos de bajas emisiones.  El punto fue aprobado 
con los votos a favor de todos los grupos excepto el voto en contra del PP. 
La concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà, señaló que se cuenta con los 
informes técnicos favorables para este cambio y que la empresa no ha incumplido 
con esta petición ninguna de las cláusulas del contrato, que no se modifica. 
Morellà también explicó que la delegación de competencias del contrato no 
recaerá en la alcaldía que ostenta Guillem Alsina, como habían propuesto 
inicialmente desde el equipo de gobierno y no se aprobó en el pleno de julio al 
estar en contra la oposición.  
 El contrato tiene una duración de 4 años durante los cuales no variará el coste 
del servicio y se han incluido mejoras significativas. “La empresa ofrece una gran 
eficiencia energética, porque el cien por cien de la maquinaria de motor ofertada 
en el servicio es de bajas emisiones”, señaló. Además, se mejoran algunos de los 
servicios que hasta ahora la empresa prestaba en el municipio. Entre ellos, el 
refuerzo de la limpieza en fines de semana y festivos, temporada alta y baja y se 
realiza por primera vez el baldeo de las aceras de costa norte, sur y el entorno de la 
ermita. También se incluye la mejora en aspectos como la limpieza de pavimentos 
y se mejora la supervisión por parte de la responsable del contrato con la inclusión 
de sistemas GPS en todos los vehículos del servicio.  El nuevo contrato también 
crea 8 nuevos puestos de trabajo respecto al anterior. 
El PP votó en contra, argumentando su portavoz, Juan Amat, que “este contrato se 
adjudicó hace casi seis meses y aun no se ha puesto en marcha, lo cual demuestra 
que es una falta de gestión del gobierno municipal”. También dijo que “no hay 
un certificado de los proveedores que reconozcan que no se pueden poner a 
disposición de la adjudicataria los vehículos eléctricos”.   
El pleno tuvo un momento tenso en mitad de una de las intervenciones del 
portavoz del PP, Juan Amat, por una respuesta suya a una pregunta de la concejala 
de Obras y Servicios, Carmen Morellà. Fue después de que la edila socialista le pidió 
que explicara por qué el PP era contrario a que recayera en Alsina la delegación de 
competencias de este contrato, si los populares propusieron durante su mandato 
delegar estas competencias en el entonces alcalde, Juan Bautista Juan.  
Amat respondió a Morellà que “no decimos que esté bien o mal que este contrato 
lo gestione el alcalde. Está bien o mal que lo gestione el alcalde dependiendo del 
tipo de alcalde que haya”.  
Una frase que originó aplausos irónicos del equipo de gobierno y parte de la 
oposición y a partir de ese momento se inició una tensa discusión entre el portavoz 
popular y el alcalde, Guillem Alsina.
Alsina le pidió que rectificara y Amat le contestó que se ratificaba. Entonces el 
alcalde pidió al secretario que constara en acta “la falta de respeto del portavoz 
del PP”, y Amat hizo lo mismo, solicitando al secretario que constara en acta “la 
falta de respeto del alcalde”, al que calificó de “señor hooligan” al considerar que 
se rió y aplaudió. Al final, la tensión se zanjó cuando Alsina pidió que se votara el 
punto.

Vinaròs inicia el nuevo contrato de 
limpieza tras autorizarse un cambio 

en la propulsión de 4 vehículos 
que solicitó la adjudicataria

La portaveu de Totes i tots som Vinaròs (TSV), Cecilia  Pastor ha informat 
en una compareixença a la seu del partit que TSV presentarà una moció en 
el pròxim ple ordinari per a modificar l’actual llei de costes, llei aprovada 
en 1988 i que va ser revisada en 2013 per a adaptar-la a les noves realitats 
ambientals i climàtiques, i les seues conseqüències en el pla econòmic i 
social a tota Espanya i especialment en la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’una acció unitària de Podem, que presentarà una PNL en 
el Congrés dels Diputats, en Les Corts Valencianes i com a moció als 
Ajuntaments on tenen  representació.
S’instarà en aquesta moció al govern que  actualitze la cartografia 
de la costa, i que procedisca a revisar la casuístiques de concessions 
administratives i que informe amb antelació de manera detallada dels nous 
projectes en les zones de domini públic marítim, a més de que contemple 
obres de protecció del litoral  diferenciant el tracte que es done als nuclis 
de població amb valors històrics i culturals, i les operacions urbanístiques 
especulatives.
S’exigeix també que quede garantit que no hi haurà noves intervencions 
urbanístiques que puguen afectar negativament la línia de costa i que 
inicie processos de restauració ecològica del litoral i un estudi tècnic a 
aquest efecte. 
Situació de l’àrea de salut
D’altra banda, Pastor ha dit que la situació de l’hospital comarcal de Vinaròs 
és ja insostenible, amb falta de professionals per a cobrir baixes i saturació 
de treball en els professionals. “És una situació estructural que passa des 
de fa temps i s’agreuja, i cal posar solucions per a revertir-la, perquè afecta 
usuaris i professionals”, va assenyalar.
Va recordar que s’han hagut d’externalitzar les consultes de dermatologia 
perquè no hi ha dermatòleg, igual que en urologia, a causa de les baixes, 
i que també hi ha problemes de personal en psiquiatria. “Cal tindre clara 
la intenció d’invertir en la sanitat pública, perquè tots tenim els mateixos 
drets i així no es pot continuar. Continuarem denunciant aquesta situació 
i estarem en contacte amb els professionals i els afectats per a continuar 
reivindicant-ho”, va concloure.

TSV-Podem demana canviar 
la Llei de Costes i exigeix 
solucions per a l’hospital

AGRADECIMIENTO 
de Càritas Vinaròs

 En nombre del voluntariado, de la Junta Directiva y en el 
mío propio, queremos agradecer a la empresa “DAVIMA, 
Rent a Car” y en su nombre al gerente Sergio Giner Bort, 
su colaboración desinteresada a la hora de cedernos sus 
vehículos de alquiler, siempre que los necesitamos, algo 

que se ha repetido en muchas ocasiones 
y desde hace muchos años.

¡¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!

Amparo Salvador Mínguez (Directora de Caritas Vinarós)
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El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 
Marc Albella, ha presentat al restaurant Muu... Fusión les I Jornades de la Cuina 
Vegana. Es tracta d’una nova iniciativa impulsada des del Departament de 
Turisme per oferir una gastronomia diferent, al mateix temps de demostrar que 
aquest estil de cuina també és d’una excel·lent qualitat, apta per als paladars 
més exigents.
En aquesta primera edició de les Jornades de la Cuina Vegana participen un total 
de set restaurants, que han elaborat menús especials, amb receptes creatives 
per a sorprendre als comensals, fetes amb el millor producte de proximitat. Del 
21 d’octubre al 6 de novembre es podran degustar propostes com porro rostit 
amb crema vegana de coliflor, gratinat de llevat nutricional i salsa romesco, fals 
calamar vegà fet per una anella de xampinyó arrebossat amb tempura vegana 
i allioli vegà negre o hummus d’edamame, adobats, sriracha i ametla marcona, 
entre altres.
Albella ha destacat que per part de Turisme, amb la col·laboració de la 
reconeguda xef Vanessa Bustos, es va oferir al mes de setembre una formació 
específica adreçada als restaurants interessats en participar en les I Jornades 
de la Cuina Vegana, per tal de mostrar totes les possibilitats que pot oferir 
aquest estil culinari. Segons el primer tinent d’alcalde,  “la formació sobretot va 
servir perquè els cuiners poguessen adquirir més coneixements sobre la cuina 
vegana per a poder elaborar receptes originals i úniques durant les jornades”.
D’altra banda, Albella agraïa la implicació de Vinaròs Gastronòmic per fer 
possible les I Jornades de la Cuina Vegana i assenyalava que la intenció és 
continuar amb el treball conjunt per a crear noves propostes culinàries que 
ajuden a promocionar Vinaròs com a ciutat gastronòmica.

Turisme presenta les I Jornades de la Cuina Vegana
Es tracta d’una proposta innovadora que se celebrarà del 21 d’octubre al 6 de novembre per ajudar a fer 

de Vinaròs un referent gastronòmic, a més d’apropar aquest estil de cuina a tots els paladars

Les representants de Joventuts Musicals de Vinaròs, Vicky Ribera i Carme Ferrà i el regidor de 
Cultura, Fernando Juan, han presentat este matí a la sala d’actes de la biblioteca la XXII edició 
del Festival de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs, que comptarà amb tres concerts a l’auditori 
municipal els dissabtes del 29 d’octubre, 5 de novembre i 12 de novembre a les 19.30 hores. 
El dissabte 29 d’octubre tindrà lloc el concert de Accent Ensemble, un quartet de veu, piano, xel·lo 
i clarinet dels Terres de l’Ebre les composicions del qual recuperen el patrimoni de la seua terra. 
El dissabte 5 de novembre serà el torn de L’Obac Trio, amb xel·lo, piano i violí, que destaquen 
en el seu repertori el 125 aniversari de la mort de Brahms i la seua amistat amb el matrimoni 
Schumann. 
 Finalment, el dissabte 12 de novembre actuarà el Trio Clariphonia, un trio amb el poc habitual 
instrument de corni di bassetto que interpretaran peces de Mozart i Salieri. 
Aquest esdeveniment s’ha celebrat en la modalitat de concurs o festival al llarg de les seues 22 
edicions. Encara que en la seua majoria han sigut concursos, en aquesta edició torna al format 
de festival en haver d’organitzar-se des del mes de febrer passat i no saber llavors l’evolució de la 
pandèmia. En pròximes edicions està previst tornar al format concurs.

El Festival de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs comptarà 
amb tres concerts en la seua 22 edició
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La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic ha fet entrega dels premis a les millors 
creacions de les jornades gastronòmiques 
de Vinaròs de Tapa en Tapa. Recordem que el 
concurs s’ha realitzat amb les valoracions dels 
comensals, que almenys, han degustat sis de les 
propostes elaborades pels establiments. En total 
han participat 26 bars, cafeteries i restaurants, 
que una vegada més han sorprés amb unes tapes 
innovadores i creatives, amb el millor producte de 
proximitat.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de 
la Ciutat i d’Interés Turístic, Mac Albella, comentava 
que “una vegada més s’ha registrat una resposta 
massiva per part dels veïns i visitants que, durant 
Vinaròs de Tapa en Tapa, han pogut gaudir de 

les propostes dels cuiners.” Així mateix, agraïa la 
participació dels 26 establiments per fer possible 
una vegada més la celebració d’aquesta iniciativa 
que sobretot vol ajudar a promocionar el sector de 
la restauració. 
Pel que fa als guardons, el primer premi ha sigut per 
a l’establiment The Royal Bar & Bistro amb cansalada 
a baixa cocció amb parmentier de patata i api, 
crema de carlota i papaia i semiglacejat de verdura 
al forn. El segon premi ha sigut per a l’establiment 
El Poal per la proposta polp a la brasa a l’estil Poal, 
mentre que en tercera posició ha hagut un empat 
entre La Bodegueta amb Regañá amb sardinetes 
amb oli OVE d’El Menú i pesto de verdures, i Mesón 
La Vero amb cruixent de formatge brie amb fruita 
seca i cereals sobre ceba caramel·litzada i ruca. 

L’alcalde, Guillem Alsina, felicitava als guardonats i 
destacava que “Vinaròs de Tapa en Tapa és una bona 
oportunitat per allargar la temporada turística, a 
més de ser un aparador per a gaudir de l’excel·lent 
gastronomia que ofereix el municipi”.

Regals per al jurat popular
D’altra banda, també es va fer l’entrega de regals 
per a les persones que han participat com a jurat 
popular, amb la degustació d’almenys sis tapes. Els 
afortunats han aconseguit 20 lots de marxandatge 
de Vinaròs i vuit experiències gastronòmiques de 
Saborea Vinaròs. Aquestes són Pescaturisme, visita 
i degustació a un Celler, visita a una explotació de 
tòfones i bolets i visita a un camp de taronges i 
degustació de les mateixes.

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su portavoz adjunta Carla Miralles, ha denunciado que “el 
gobierno de Guillem Alsina ha dejado perder otras dos subvenciones de la Generalitat Valenciana 
destinadas al comercio local en una nueva muestra de la inacción de un gobierno agotado”.
La primera de la subvención no solicitada se trata de las ayudas de la Generalitat para subvencionar 
los bonos comercio, las acciones promocionales o plataformas online y donde Ayuntamientos de 
población similar a Vinaròs han obtenido hasta 50.000 euros de subvención. La segunda de las 
subvenciones no solicitada estaba destinada a obras, instalaciones o equipamientos en mercados 
municipales o en los mercados no sedentarios y donde los Ayuntamientos han obtenido más de 
100.000 euros de subvención.
Miralles ha recordado que “no es la primera vez que este equipo de gobierno pierde subvenciones 
destinadas al comercio local por no hacer su trabajo y no tener iniciativas que después puedan ser 
subvencionables”.
La portavoz adjunta de los populares ha destacado que “el comercio local necesita del apoyo real 
del Ayuntamiento y de una línea de trabajo clara. Son demasiadas subvenciones perdidas por una 
gestión deficiente del equipo de gobierno”.
Miralles ha finalizado asegurando que “desde el Partido Popular nos comprometemos a trabajar en 
beneficio del comercio local, escuchando sus propuestas y solicitando todas aquellas subvenciones 
que ayuden a potenciarlo y consolidarlo como uno de los motores económicos de Vinaròs”.

El PP acusa al gobierno de “dejar perder” 
dos subvenciones destinadas al comercio local

Carla Miralles: “El abandono del comercio por parte del gobierno es total 
y cada subvención no solicitada son oportunidades perdidas”

The Royal Bar & Bistro aconsegueix per segon any consecutiu el primer premi 
segons les valoracions dels comensals

Turisme fa entrega dels premis a les propostes més votades 
de la iniciativa ‘Vinaròs de Tapa en Tapa’
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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

Tián Stil Home 
recibe las tres 

estrellas theQhair
La guía de Calidad de la Peluquería Española ha 
concedido este domingo día 23 de octubre, en uno 
de los actos más relevantes de Salón Look Madrid, 
los distintivos Q y *** las estrellas, de nuestro país.
Y entre ellos el salón o barberia Tian Stil Home 
ha sido uno de los mejor valorados llevándose la 
máxima puntuación con un total de tres estrellas: 
innovación , global salón y creatividad.

TheQhair valora a los salones a través de la mirada, 
gustos y necesidades del cliente actual.
Tras una rigurosa evaluación, basada en criterios 
como el Sistema Europeo para la Calidad o el 
Manual de Oslo para la Innovación, la creatividad 
y el desarrollo.

Fue una emotiva velada, presentada por Jordi Pérez 
de la Barbería de Gracia y la actriz Lara Corrochano.
Desde peluquería barbería tian queremos 
agradecer a nuestros clientes y amigos la gran  
parte del éxito que junto a equipo y resaltar la 
mejora en el nuevo salón , creación de Alex Piquer 
director de la empresa de decoración Coriman´s , 
sin olvidarnos del poyo de la familia.
Gracias a todos ellos, tenemos el distintivo Q*** que 
muchos salones desean y que podemos decir que 
está en la ciudad de Vinaròs.
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El CRIS de Vinaròs lleva más de 20 años desarrollando 
programas de rehabilitación encaminados a la mejora 
de la calidad de vida de las personas afectadas por una 
enfermedad mental.
Entre las funciones y los objetivos que persigue el 
recurso, además de trabajar de forma directa con el 
usuario y con sus familiares, está acercar la enfermedad 
mental a la población en general.

El grupo de “Voz y mente” surge del taller de Difusión 
y Sensibilización del CRIS de Vinaròs. Este nace de 
la necesidad de exponer temas relacionados con la 
salud mental desde una perspectiva personal y crítica 
sobre cuestiones que a diario nos afectan. Queremos 
luchar contra la desinformación, las creencias falsas 
y el estigma, aportando un conocimiento en primera 
persona.

Pensamos que la salud mental está de moda. A 
raíz de la pandemia ha aumentado la demanda de 
atención psicológica y emocional, y también se están 
normalizando conceptos como ansiedad, depresión. 
Es por ello que parece un momento propicio para 
tratar estos temas y reivindicar la escasez de recursos 
atencionales.

Nosotros pretendemos sensibilizar a la población 
sobre estas cuestiones desde nuestras vivencias y 
conocimientos, ya que hablar desde una perspectiva 
más subjetiva ayuda a reflexionar y pensar desde la 
mirada del otro.

Entre otras actividades, este grupo de trabajo publicará 
artículos bajo el título “En Primera Persona” para dar 
a conocer y desestigmatizar la enfermedad mental. 
Trataremos temas como la importancia del ocio y de 
llevar una vida saludable, los síntomas y los tratamientos.

En este sentido y coincidiendo con el Día Mundial de 
la Salud Mental, queremos hacer eco de la identidad 
visual que propone FEAFES (Confederación de Salud 
Mental de España) para este 2022, que pone el foco 
en la incidencia de los problemas de salud mental en 
la adolescencia con el lema “Dale like a la Salud Mental. 
Por el derecho a crecer en bienestar”.

Grupo de difusión y sensibilización 
del CRIS de Vinaròs, Voz y mente

L’Hospitalet de Llobregat llevó a cabo el pasado 21 de 
octubre “La Nit de l’Esport”, en la que Ramón Gisbert, 
actualmente presidente de AFANIAD Vinaròs, natural de 
Barcelona, fue uno de los galardonados. Se destacó su 
trabajo de 50 años al frente de distintas iniciativas, como 
la creación del primer equipo femenino y escuela mixta de 
baloncesto en silla de ruedas, cofundador en el año 1.977 
del CEM Hospitalet, único club creado en aquel entonces 
de baloncesto femenino. Cofundador de los equipos del 
UNES Sant Feliu de Llobregat y formó parte de la junta 
directiva de la Federación Española. Fue cofundador del 
equipo de baloncesto en silla de ruedas, de COCEMFE 
Castellón, ayudó al equipo del Bamesad a jugar en la Lliga 
Catalana y fue el organizador de la liga femenina en la 
época de los 80 mientras duró, y de varias ediciones de la 
Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, seleccionador 
nacional en el europeo de 1989, en el mundial de 1.990 

y en los Juegos Paralímpicos de Barcelona’92, creador de 
la Comisión Nacional de Baloncesto de Colombia y con 
su trabajo conseguir la medalla de plata en los juegos 
Parapanamericanos de México en el 2.011y la clasificación 
de Colombia, para sus primeros Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012. En 2013, tras regresar de Colombia, se 
hizo cargo del CEM Hospitalet, que estaba a punto de la 
desaparición y con su equipo directivo, Silvia, Roger y 
Javier, consiguieron salvarlo y no dejar nunca de participar 
en la liga nacional, desde 1.977.
Gisbert agradeció al Ayuntamiento el premio e instó a 
apoyar aún más el deporte adaptado y pidió que, en las 
obras de mejora de las distintas instalaciones, también se 
tuviera presente la que necesita que se lleve a cabo en el 
polideportivo del Gornal, para que el CEM pueda tener un 
lugar suficiente para guardar sus sillas deportivas y material 
específico, a lo que se comprometieron.

Ramón Gisbert, premiado por su dedicación al deporte adaptado

Este fin de semana se 
darán cita en la plaza 
de toros de Vinaròs las 
cuatro ganaderías más 
importantes del país todas 
procedentes del encaste 
“Santacoloma” en un 
certamen que otorgará 
el trofeo al novillo mas 
bravo y al mejor novillero, 
se han seleccionado 12 
espectaculares y serios 
novillos para la ocasión.

La diputación de Castellón 
junto a la empresa 
TauroGestión han 
organizado un atractivo 
fin de semana taurino 
en la marinera plaza de 
toros, con motivo del 25 
aniversario de la Escuela 
Taurina de la Diputación de 
Castellón. 
Para celebrar las bodas 
de plata de la entidad 
han confeccionado dos 
carteles de máximo nivel, 
en el que los jóvenes 
novilleros se las verán ante 
6 novillos de 2 ganaderías 
“santacolomeñas” cada día 
y en los que la ENTRADA ES 
GRATUITA.

Sábado 29 a las 12h, 3 
novillos de Mara Mayoral 
vs 3 novillos de “ El Añadío” 
para los novilleros:

Alejandro Quesada 
(Albacete)

Javier Aparicio (Castellon)
Juan Alberto Torrijos 

(Valencia)
Pedro de la Hermosa 

(Guadalajara)
Bruno Martinez 

(Ribesalbes)
Ian Bermejo (L’alcora)

Domingo 30 a las 12h, 3 novillos de “Los Maños” vs 3 novillos de 
J. Vicente Mora para los novilleros:

Kevin Alconado (Alicante)
Nabil “El Moro” (Pamplona)

“El Ceci” (Castellón)
Jorge Mallén (Huesca)

Aaron Rull (Culla)
Abel Rodríguez (L’alcora)

El festejo estará amenizado por la banda de música Schola 
Cantorum de la Vall d’Uixò y contarán con la presencia de las 
Damas y Caballers 2022.

Dos desafíos ganaderos de primera 
división, este fin de semana en Vinaròs
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà

La tardor de Vinaròs Castanyes, panellets i Tots Sants

Tocs d’ànimes

Per Tots Sants castanyes i per Nadal torrons
Per Tots Sants, castanyes i caragols amb banyes

Per Tots Sants, les olives a les mans
Pel novembre, bones torades, castanyades i bunyolades

Castanya sencera, al foc peta
El mal de migranya es cura amb castanya

En novembre estem, castanyes, moniatos i nous també
De Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir

‘Ditxòs’ mes de Déu, que comença amb Tots Sants 
i acaba en sant Andreu

Sagnies per Tots Sants, salut per tot l’any
Per Tots Sants panellets, que a les dones fan fer pets

Per Tots Sants capes i mocadors grans
Castanya bullida castanya ensopida

Per Tots Sants abrics i guants
De castanyes, qui mes en pela mes en menja

Castanyes, panellets i bon vinet, per fer passar el fred
Qui busca panellets, troba rotllets

Quan cau un estel, 
una ànima del purgatori 

se’n puja al cel
El jove pot morir aviat, però el vell no pot viure gaire

De joves en moren molts, però de vells, no n’escapa cap
El que es pren en els bolquers, en la mortalla es deixa

Geni i figura fins la sepultura
Sàlvia a l’hort, espanta el mort

A mal mortal cap metge hi val
Les errades dels metges, la terra les cobreix
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Sortíem d’una pandèmia global i ens fiquen a una guerra “europea” (II)
Per Francisco Amat, biòleg

Tornem a la conferencia del Sr. Pozner.
Ja hem vist com l´any 1991 el contuberni 
comanat per Yeltsin havia aconseguit desfer 
l´URSS, lliurar-se de Gorbachov, eliminar el 
Pacte de Varsòvia, i que els països satèl.lits 
soviètics foren lliures. Com molt s´ha dit, Yeltsin 
era d´aquells personatges als “qui ningú li 
podia indicar quantes copes de vodka es podia 
veure cada dia”.  Molt sovint anava pel mon 
“ben carregadet”. No era el cas del president 
Gorbachov. Aquest es va pronunciar en el 
sentit de que el destí d´un estat multinacional 
no es podia determinar per la voluntat dels 
líders de tres repúbliques. Que la situació era 
il·legal i perillosa, que sols podia portar al 
caos i a l´anarquia de la societat, precisament 
en un moment en que els parlaments de les 
repúbliques estaven discutint un projecte de 
tractat per una Unió d´Estats Sobirans, redactat 
pel Consell d´Estat de l´URSS. Gorbachov va 
renunciar a la presidència d´allò que quedava de 
l´URSS el desembre de 1991.

En aquell temps de convulsions, les economies de 
Rússia i d´Ucraïna foren saquejades. Els recursos, 
el patrimoni material nacional, va passar dels 
buròcrates comunistoides sense escrúpols a 
mans dels buròcrates russos sense escrúpols 
assumint l´economia capitalista, emparats pel 
“Institut de Harvard per el Desenvolupament 
Internacional” (del Fons Monetari Internacional, 
comanat pels EEUU). L´economia es va 
transformar en una espècie d´enorme 
“outlet” per aprofitats, una privatització que 
desenvolupava el sistema capitalista oligàrquic 
que ha recolzat a Putin a Rússia, i en qui alguns 
d´ells influeixen molt en assumptes d´estat, com 
es el cas d´Igor Sechin, oligarca Director Executiu 
de la multinacional petroliera Rosneft, l´empresa 
que amb un peculiar mecanisme de “porta 
giratòria a la russa” va col·locar a l´ex canceller 
alemany Gerhard Schröeder (CDU) en el càrrec 
de President. Com pot Alemanya renunciar 
al gas i al petroli russos??. Per la seva banda, a 
Ucraïna el fenomen del saqueig es va concentrar 
en una lluita de dos grups de magnats, uns 
vinculats directament a Rússia i altres a l´orbita 
occidental(**).

Aleshores es plantejava el gran problema. La 
gran potencia hegemònica, els EEUU, devia 
pensar molt acuradament com tractar a la nova 
entitat geopolítica: Rússia. I Yeltsin  devia pensar 
com comportar-se amb els EEUU.  El febrer de 
1992 Boris Yeltsin va fer una visita als EEUU, per 
presentar-se davant d´una sessió del Congres 
americà.  Allí va presentar l´oferiment d´una ma 
amistosa de Rússia als americans, i a tothom, per 
construir un mon millor, sense guerres, en pau, 
que, segons ell, era el que desitjaven la majoria 
dels russos i, si no era una franca amistat, al 
menys, una lleial companyonia.
Els Estats Units, com potencia hegemònica, 
devia donar resposta. Resposta que podia 
venir per dues vies diferents:    a) Tractar 
a Rússia com varen fer amb els seus enemics 
després de la II Guerra Mundial: Alemanya i Itàlia 
i,  en certa manera, amb països envaïts com 
França.  Així aspiraven a que nazis i feixistes no 

tornessin a alçar el cap, i que els comunistes no 
governessin en cap país. En aquell moment els 
partits comunistes francès i italià eren molt forts, 
i havien col·laborat amplament en combatre els 
invasors alemanys nazis. Finalment  la qüestió 
es va materialitzar en la concepció i aplicació 
del “Plan Marshall”, dirigit a desenvolupar idees 
financeres, invertir molts diners, de forma molt 
precisa, per afavorir alguns projectes, i no altres. 
En poques paraules, dedicar-se a que a Rússia 
comences a nàixer una vertadera democràcia. 
Això sobre tot, perquè Rússia mai havia tingut 
democràcia, encara que els russos sabien el que 
es, el que es pot veure pels televisors (!!).   b) 
Partint de que sabem que, des de fa 40 anys, 
disposen de la bomba atòmica, i que la han 
mantingut penjant sobre els nostres caps, i que 
han perdut la Guerra Freda, ara els fariem pagar 
per tot. 

Es pot dir que als EEUU hi va haver partidaris de 
les dues opcions, però....
El 1992 el senyor Paul Wolfowitz, matemàtic i 
politòleg, Secretari de Defensa dels EEUU (2001-
2005), i posteriorment el 10º President del Banc 
Mundial (2005-2007) (val la pena entretenir-se 
a llegir el seu currículum, encara que sigui a la 
Wikipedia), va confeccionar un document que es 
va anomenar oficiosament “La riquesa d´aquesta 
Doctrina”, document posteriorment incorporat 
a la Doctrina Bush.  Com quasi sempre passa, 
aquest document, mig secret, es va filtrar al diari 
The New York Times, que el va fer públic, amb el 
resultat d´un bon escàndol.
Aquest document venia a dir que els EEUU mai 
podria mantenir la seva hegemonia si permetia 
el repte declarat de qualsevol altre país. Que 
devia romandre com el país superior a tots, i 
que devia deixar clar als aliats que no els calia 
preocupar-se en desenvolupar els propis 
exercits i armaments, que els americans ja ho 
farien per ells. I que, sobre tot, calia vigilar a 
Rússia, en no saber quin camí prendria. S´ha dit 
sovint que “L´os rus sempre pot alçar-se sobre 
les dues potes del darrere i bramular”.

La filtració del document va provocar els crits i 
escàndol dels americans mes lliberals.
Edward Kennedy, senador del partit demòcrata, 
va manifestar que aquell document tenia una 
base totalment IMPERIALISTA, i que cap país 
deuria acceptar com referent de la política 
americana. El fet es que el document es va retirar 
d´immediat, però va ser re-escrit per Richard 
Cheney, polític, empresari, vicepresident de 
l´administració de George W. Bush (el fill), des 
de 2001 a 2009, ajudat per Colin Powell, general 
i Secretari d´Estat de Defensa (2001-05). Cap 
d´ells sospitosos de ser gens liberals.
Bàsicament el document va romandre amb 
l´esperit de que encara que els EEUU i Rússia 
devien conviure, Amèrica seria la única súper 
potencia, el que es traduïa en considerar a Rússia 
com un país de segona categoria, que faria be 
en mantenir-se quiet i assossegat. Es feia evident 
quina seria la política exterior dels EEUU.
Ara cal tornar enrere en l´historia recent altra 
vegada. Quan es parlava de la reunificació 
d´Alemanya, el 9 de febrer de 1990,  Mijail 

Gorbachov, com a Secretari General del PCUS, es va 
reunir a Moscou amb James Baker, Secretari d´Estat 
dels EEUU. El dia següent s´hi va afegir el Canceller de 
l´Alemanya Federal, Helmut Kohl (1982-1998). Es va 
parlar sobre tot de permetre la reunificació d´Alemanya, 
de la seva incorporació a l´OTAN, d´enderrocar el Mur 
de Berlin. A això els russos, amb certa recança pel que 
havien patit durant la II Guerra Mundial, s´hi avenien.

Gorbachov va arribar a proposar una estructura pan-
europea de seguretat, que inclouria l´entrada de 
Rússia a l´OTAN. L´americà Baker va dir que això era un 
somni inassolible. I encara que sempre s´ha dit que no 
es veritat, Baker va assegurar a Gorbachov:  “Entenem 
la necessitat de garanties per els països de l´Est. Si tenim 
la presencia d´Alemanya unificada a l´OTAN, no hi haurà 
cap tipus d’extensió de la jurisdicció, de les forces de 
l´OTAN, ni una polsada cap a l´Est”. A   Gorbachov no 
li va quedar cap mes remei que acceptar això, donat 
que se li vetava l´entrada a l´OTAN, però manifestant-se 
ben ferm davant Baker: “Qualsevol extensió de la zona de 
l´OTAN seria inacceptable”. Tot això, en els moments que 
estem vivint, ha sigut negat per parts interessades.

El 12 de desembre de 2017 es varen “desclassificar”, dels 
arxius de la Defensa Nacional dels EEUU, a la Universitat 
George Washington, els documents de la trobada Baker 
– Gorbachov, on queda constància del que s´acaba de 
dir, i que no va ser sols Baker qui es va manifestar així, sinó 
també l´aleshores canceller d´Alemanya Occidental.  Bé, 
no sabem si Gorbachov hauria pogut posar pals a les 
rodes per que Alemanya no es reunifiqués. No ho va fer, 
va dir que sí. I es va enderrocar el Mur de Berlin. L´OTAN 
no es va moure durant l´administració de Bush pare, 
tampoc durant els 4 anys de la primera administració 
de Clinton, però al següent quadrienni de Clinton, el 
12 de març de 1999, l´OTAN es va ampliar amb Polònia, 
Hongria i la República Txeca. Bulgària, Estònia, Letònia, 
Lituània, Eslovàquia i Eslovènia.  Albània i Croàcia ho 
feren l´abril de 2009. Ja no venia d´un pam moure´s cap 
a l´Est.

(**) Dades obtingudes del aclaridor article de Rafael 
Poch de Feliu: “Reventando el polvorin ucraniano”.  
Revista Sin Permiso. 27.02.2022.  Recomanable.
(continuarà).

A.E.C.C. Delegación de Vinaròs
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La Junta

Durante los días 20 y 21 de octubre en la Plaza san Agustín y junto al 
“Mercado Municipal” una carpa de esta asociación de Vinaròs.
Su intención es sensibilizar a la sociedad y a la mujer, sobre la 
enfermedad del cáncer de mama y otra clase de enfermedades.
En la carpa se pudieron adquirir toda clase de variados artículos, 
cuyo importe recaudado irá destinado a la asociación. Con el mismo, 
se podrá ayudar a la investigación de este mal y ayudar también en 
lo que se pueda a las personas que lo soliciten, caso necesario.
Siguen con su delegación en nuestra ciudad de Vinaròs, 
concretamente en la Travesía san Vicente, y tienen a disposición de 
las personas que necesiten los servicios, de una psicóloga. 
Nos comunica su nueva presidenta Encarna Vilagrasa Domingo, 
que cada primer jueves de mes, instalan una mesa informativa en el 
“mercadillo” de Vinaròs.
El viernes día 21 a las 11 horas, actuaron desinteresadamente 
una representación del conocido grupo vinarocense “Los Tigres 
del Servol”, los cuales desearon colaborar de esta manera con la 
asociación.
Agradece la entidad la colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs, 
concretamente con la concejalía de “Política Social” con su concejala 
Amalia Cabos Barreda. También agradecen la colaboración de 
muchos años a Paco Castell Arasa, el cual les cede un almacén para 
guardar toda clase de artículos, y por supuesto la actuación de “Los 
Tigres del Servol” el pasado día 21 del presente mes.
Para entrar en contacto con la asociación, aquí les dejamos la 
composición de su nueva directiva:
PSICÓLOGA: MARTA BONET teléfono 695928048
PRESIDENTA: ENCARNA VILAGRASA teléfono 666759889
VICEPRESIDENTA: MERCEDES GONZÁLEZ
SECRETARIO: JUAN BAUTISTA PATON 

VOCALES: CECILIA MIGUEL, CINTA BERTUCHE, LALI AUSENSI, 
LOURDES GARCIA, MONTSERRAT JUANPERE, SOFIA BALLESTER
Por mi parte, solo me cabe a esta  mi admirada asociación, a 
animarles a que sigan adelante en esta buena y encomiable labor. 
Todos tenemos la esperanza, de que ya falta menos, para que el 
cáncer encuentre medicamento y solución.

A.E.C.C. Delegación de Vinaròs

Salvador Quinzá Macip

El passat cap de setmana la Comparsa Els Dormilons va celebrar el tradicional dinar de 
germanor per a realitzar el traspàs entre el Rei i Reineta 2022 i les Reina i Reineta 2023.
Jordan Orero i Gal·la Orero cedeixen el seu regnat a Irene Salom i Emma Jarque 
respectivament, després d’un regnat que es va fer esperar a causa de la pandèmia i del 
qual esperem no guarden més que un bon record de representar a la família dormilona, 
nosaltres estem orgullosos d’ells.
Esperem  que Irene i Emma puguen gaudir tant o més d’aquest emocionant any que 
ara comença.

Reines de la comparsa Els Dormilons



29 d’octubre de 2022

12

OPINIÓ

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Gobernar para 
transformar Vinaròs Per Marcela Barbé

Salud mental

El 10 de octubre se 
celebra como todos 
los años el día mundial 
de la salud mental 

a iniciativa de la federación mundial de dicha 
institución, se celebra en más de 100 países.

Este año mayoritariamente se ha centrado en la 
infancia y adolescencia, dos grupos a los que no 
se suele prestar demasiada atención en materia 
de salud mental y son además los más afectados 
por la pandemia.

Hay que involucrarse  en el cuidado y la 
protección de la salud mental desde la primera 
infancia, y no solo instituciones y agentes 
decisores, sino familiares y comunidades 
educativas, hay que otorgar la importancia que 
tiene un buen diagnostico de salud mental 
prácticamente desde que se nace.  Según la 
organización mundial de la salud ( OMS ) en el 
mundo una de cada siete personas jóvenes entre 
10 y 19 años padece algún trastorno mental.  La 
ansiedad y la depresión representan alrededor 
del 40%  de estos problemas de salud mental. 
Existen factores de riesgo  que influyen  en la 
salud mental de niños y adolescentes como son 
haber sido víctimas de abusos sexuales, acoso 
escolar, adicciones, soledades o sobrevivir a 
conflictos bélicos, entre otras.

Por todo ello es prioritario incrementar los 
recursos a estos grupos para prevenir y 
promocionar la salud mental, el diagnostico, 
tratamiento y continuidad de los cuidados.

En Vinaròs se ha realizado una exposición 
en el hospital comarcal denominada ART 
BRUT para dar más visibilidad al CRIS ( Centro 
de rehabilitación e integración social ) es 
comarcal , ubicado en nuestra ciudad donde 
se llevan a cabo programas individualizados de 
rehabilitación concretos para cada usuario. Los 
usuarios son derivados por los servicios de salud 
mental  del Área 01 de salud. 

El centro es de titularidad del Ayuntamiento  de 
Vinaròs y está subvencionado por la Consejería 
de bienestar social. Cuenta en la actualidad con 
55 usuarios que son atendidos debidamente por 
los equipos de rehabilitación, técnicos que allí 
trabajan.

Nuestras sinceras felicitaciones a todos ellos por 
esta magnífica labor realizada.

En las últimas dos 
legislaturas Vinaròs ha 
sido una ciudad sin 
un capitán al frente 

del barco, donde cada concejal ha remado a su 
antojo y según su parecer. El resultado está a la 
vista de todos y no puede ser más catastrófico: la 
parálisis de una ciudad que ha perdido el pulso y la 
capitalidad comarcal.

Los vinarocenses han visto atónitos como aquellos 
que venían a transformarlo todo han acabado 
por transformarse ellos mismos y olvidándose de 
sus promesas. Como los que anunciaban grandes 
inversiones han acabado publicitando obras 
menores. De nada nos ha servido a los vinarocenses 
que el PSPV-PSOE gobierne en Vinaròs, en la 
Comunidad y en España. A más socialismo, menos 
avanza Vinaròs.

Guillem Alsina ha sido el teniente de Alcalde que 
calló cuando se sentaba al lado de Enric Pla para 
no quemarse y ganar sus votos y el Alcalde que 
sigue callado excepto cuando le entrevistan de 
forma plácida y sin nadie delante que le pueda dar 
la réplica o exigir responsabilidades. 

En el Partido Popular creemos que Vinaròs 
necesita de un Alcalde que lidere un equipo sólido, 
que tenga un proyecto concreto y realizable 
y con las ganas y el coraje de enfrentarse a las 
administraciones superiores para reclamar lo que 
los vinarocenses merecen. Esa persona es Juan 
Amat.

En el Partido Popular estamos convencidos que en 
la próxima legislatura se pueden sentar las bases 
para transformar Vinaròs y dotarlo de aquellas 
infraestructuras que llevamos demasiado tiempo 
reclamando sin éxito. Queremos gobernar para 
fijar un rumbo claro, unos objetivos compartidos y 
recuperar la capitalidad comarcal perdida en estos 
últimos años.
Cuando en 2011 el Ayuntamiento de Vinaròs 
estaba abocado a la quiebra ya demostramos de 
lo que éramos capaces de hacer. Con la mitad del 
presupuesto actual logramos pagar la deuda, sacar 
a Vinaròs de la intervención del Estado, mejorar 
los servicios públicos e invertir el poco dinero 
que nos quedaba en actuaciones útiles para los 
vinarocenses.

Vinaròs merece recuperar el tiempo perdido y 
todavía es posible hacerlo. El Ayuntamiento debe 
acompañar y ayudar a los sectores económicos, 
a las personas que peor lo están pasando y ser el 
motor de aquellas propuestas que nos vuelvan 
a situar donde nos merecemos. Esta es nuestra 
propuesta y así vamos a gobernar.

Octubre comença sempre amb dues de les 
festivitats que, cada cop més, s’assimilen a la 
pertinença a diferents institucions culturals i 
estructures administratives. D’una banda, el 9 
d’octubre celebra l’autonomia valenciana i d’altra, el 
12 del mateix mes la festivitat passa a englobar allò 
que s’anomena Hispanitat i que podríem identificar 
amb la cultura associada a l’Estat espanyol.
El dia 9 d’octubre les senyeres autonòmiques, un 
himne que ja a la seua lletra mostra la profunda 
motivació, “ofrenar noves glòries a Espanya” i el 
nom de l’ens en qüestió, Comunitat, recorren 
les celebracions dels Ajuntaments i la pròpia 
Generalitat. Representants institucionals del nostre 
Vinaròs vesteixen les millors gales i omplen de 
flors els monuments dedicats a l’insigne figura del 
conqueridor, en Jaume I, mentre entonen el himne 
regional i fan onejar les banderes valencianes amb 
el seu corresponent blau. Al mateix temps, una 
processó recorre les principals artèries de València 
amb la senyera coronada de la ciutat acompanyada, 
com des de la vinguda dels govern autonòmic 
encapçalat pel morellà Ximo Puig, pels crits, insults 
i menyspreus de la ultradreta més recalcitrant sota 
l’atenta  mirada de la policia nacional.
Tres dies després a Madrid té lloc la tradicional 
desfilada dels militars, legió i cabra inclosos, sota 
el comandament del Rei d’Espanya i l’assistència 
de tot el Govern i les altes autoritats de l’Estat. 
Les banderes en són unes altres i les himnes 
també, una simbologia pràcticament igual que 
amb la dictadura celebrava el Dia de la raça i ara 
commemora la Hispanitat o la també anomenada 
Festa nacional. També s’hi acompanya amb xiulets 
i crits per uns sectors d’assistents, en aquest 
cas dirigits al President del Govern. La bandera 
“rojigualda” hi és per tot arreu, des dels militars que 
hi intervenen fins les vestimentes dels assistents, 
mentre els reis inviten a més de dos-mil persones a 
retre’ls homenatge. 
Tot això hi esdevé la mateixa setmana que presenten 
els esborranys dels pressupostos generals per al 
2023. Pressupostos que com sempre marginen en 
inversions a l’autonomia valenciana i fan crònic el 
greuge comparatiu amb altres territoris de l’Estat 
espanyol. Com ja va sent habitual, la realitat de la 
injustícia distributiva esmentada no és al·ludida per 
cap dels discursos de les autoritats que desfilen estos 
dos dies. És com si en mig de tanta sumptuositat i 
discurs la manca d’equitat en la distribució del diner 
públic entre els diferents territoris que conformen 
l’estat no fos un tema cabdal per als valencians i 
més particularment per als vinarossencs. Una ciutat 
que veu com el seu pes cau any rere any fruit de 
la irrellevància més absoluta i com les inversions 
de volada van cap a altres llocs amb el resultat que 
tots coneixem: un teixit empresarial i laboral minsos 
que ha de pregar per a què el turisme no falte. 
Al remat, unes celebracions on costa molt de 
discernir quina és la seua motivació més enllà 
de  perpetuar unes institucions que mantenen un 
determinat marc socioeconòmic; una injustícia 
redistributiva que, sense entrar amb l’entramat 
cultural que s’hi desprén, ens condemna als 
vinarossencs a ser ciutadans de segona dintre de 
la Comunitat valenciana i de l’Estat espanyol. Ja va 
sent hora de pensar alguna cosa més que traure a 
passejar la cabra o ofrenar flors a un tros de llanda 
amb pretesa forma de Jaume I.

Frenem l’ofrena

Toni Saragossà
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Informació important per a 
les col·laboracions

Nou e-mail del Diariet
El correu del Diariet enlloc de 

diariet@vinaros.org és:
diariet@vinaros.es

Col·labora amb el Diariet

Cecilia MiguelPatinetes eléctricos

Los patinetes eléctricos se han puesto de moda. 
No es un artilugio nuevo ni mucho menos, pero 
hasta hace poco no se ha popularizado. La verdad 
es que parece una muy buena solución para 
moverse por las ciudades y pueblos salvando 
distancias relativamente cortas, de forma rápida 
y sin utilizar ningún medio contaminante, no 
generan problemas de aparcamiento pues se 
pueden plegar y tienen buen nivel de autonomía.  
Pero claro, de pronto chocamos con el incivismo 
de quien los conduce y con la dejadez de algunas 
administraciones públicas. La DGT dejo en manos 
de los ayuntamientos la normativa a aplicar 
para la conducción de estos VMP (vehículos de 
movilidad personal), pero las autoridades, como 
siempre, no previeron el aumento del número de 
usuarios y muy pronto se vieron sorprendidas por 
accidentes y conflictos viales. A pesar de todo esto, 

el Ayuntamiento de Vinaròs sigue sin legislar al 
respecto y no le vemos intención de cambiar; no 
creemos que se pongan las pilas para sacar una 
norma que regule el uso de estos vehículos como 
han hecho algunas ciudades.
Sin embargo, con el fin de reducir los  accidentes y 
las muertes provocados por los patinetes eléctricos, 
la Dirección General de Tráfico publicó el pasado 2 
de enero de 2021 la norma que regula la circulación 
de estos vehículos por la vía pública, que es de 
general cumplimiento y prevalece por encima de 
las ordenanzas municipales que estén vigentes  
aun que sigue  delegando en los ayuntamientos los 
matices reguladores de esta normativa.
Entonces ¿por dónde pueden circular los 
patinetes? Dice la DGT está prohibido que los 
VPM vayan por aceras,  zonas peatonales, pasos 
de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas 

o túneles de ámbito urbano. Las vías autorizadas 
para circular las indicara la ordenanza municipal. 
En casos de ayuntamientos como el de Vinaròs que 
no tiene ordenanza, se permite la circulación por 
las calzadas urbanas.  Queda prohibido rebasar 
los 25 Km/h. Prohibido el uso de auriculares  así 
como del teléfono móvil mientras circula. Estas 
directrices son de obligado cumplimiento por 
todos los conductores, así mismo están sometidos 
a las mismas tasas máximas por consumo de 
alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial y 
la prohibición de conducir habiendo consumido 
drogas.
El Ayuntamiento de Vinaròs ha de hacer  cumplir 
estas normas, ya que tal y como se comportan los 
conductores  de VPM son un peligro para los vinar 
censes; cualquier peatón se cruza constantemente 
con esta clase de vehículos que no respetan nada.

Tiempo de promesas

En unos pocos meses se celebraran las elecciones municipales. En ese 
tiempo y mas cerca de las mismas los partidos políticos que se presentan a 
las elecciones, prepararan y utilizaran la precampaña y campaña electoral. 
Aunque en Izquierda Unida entendemos que para algún partido político como 
es el caso del Partido Popular la precampaña ya la empezó desde el minuto 
uno de la actual legislatura.
También es cierto que tanto en precampaña como en campaña electoral los 
partidos políticos que se presentan a las elecciones prometen a la ciudadanía 
el oro y el moro, con sus promesas de todos los gustos y maneras. Pero después 
de las elecciones y conseguido el sillón como ya venimos comprobando en 
Vinaròs, pasa como dice el refrán, “prometer hasta poderme meter, después de 
metido nada de la prometido.”
En Izquierda Unida opinamos que lamentablemente esto es lo que vienen 
haciendo todos los partidos que se presentan a las elecciones. Como también 
vienen haciendo todos sus programas electorales en los cuales cada uno 
refleja los problemas, deficiencias y necesidades que padece Vinaròs, y si los 
observamos comprobaremos como en los temas esenciales del pueblo y la 
ciudadanía coinciden todos al 100x100. Pero claro después de las elecciones 
los resultados son los que son y es entonces cuando se pone en juego las 
ofertas, sillones, sueldos y parcelas de poder. Y claro con todo el trapicheo 
para formar  equipo de gobierno con mayoría se les olvida lo que prometieron, 

incluso de lo que exponen en sus programas electorales.
Después en los 4 años de legislatura se dedican aprovechándose del sillón que 
ocupan a desarrollar la política según les interesa, personal y partidista.
Los partidos que quedaron en la oposición, queda claro que no pueden 
desarrollar muchos de los temas que prometieron, aunque si pueden reivindicar 
y apoyar temas esenciales para el pueblo que ellos prometieron y que también 
reflejan en sus programas electorales. Pero lo que estamos viendo de hace años 
en Vinaròs los partidos de la oposición sobre todo el Partido Popular su táctica 
es criticar y criticar lo que hace y no hace el equipo de gobierno, haciendo 
política partidista pensando mas en las próximas elecciones. Se entiende 
que para el Partido Popular los temas de interés del pueblo solo lo son si esta 
en el poder, estando en la oposición también se le olvidan las promesas y el 
programa electoral.
En Izquierda Unida entendemos que las personas que se presentan a la 
elecciones sean del partido político que sean, tanto si están en el equipo 
de gobierno como en la oposición están al servicio del pueblo, y que tienen 
la obligación de intentar conseguir lo mas posible de aquellos temas que 
prometieron y que son de interés para la ciudadanía y para el pueblo. De no 
ser asi en Izquierda Unida opinamos que lo mas conveniente seria que se 
quedasen en sus casas, manera esta de no engañar,decepcionar y confundir a 
sus votantes y a la ciudadanía.

Manuel Villalta

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

diariet@vinaros.es   
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Emili Fonollosa

X.Flores

L’Orfeó Vinarossenc i la Coral Juvenil Sant Sebastià, 
a la XIX Trobada de Cors de la Comunitat Valenciana

L’Orfeó Vinarossenc i la Coral Juvenil Sant Sebastià van participar el passat 23 d’octubre a la XIX Trobada de Cors de la Comunitat Valenciana “Mil veus per la 
Palma” celebrada a les Escoles de Sant Josep de València. 
Tant l’Orfeó Vinarossenc com la Coral Juvenil sant Sebastià van representar a la província de Catelló en aquest concert, juntament amb l’Orfeó Gregorio Gea, la 
Coral Resonare Fibris i la Coral Sant Marc de Xert. Van interpretar conjuntamente les peces “Varem lo llaüt”, dirigida per Carles Vives, “Una lagrima”, dirigida per 
Juan Antonio Adell, “La gavina”, dirigida per Joan Josep Visquert i “Cançó de bres per una princesa negra”, sota la dirección de Manuel Martínez.
El cant comú entre les formacions que representaven a València, Alacant i castelló va ser “Aires canarios”, amb Andreu Soler al piano i sota la dirección de Nadia 
Stoyanova.

El passat  14 d’octubre , tingué lloc la trobada mensual de la 
tertúlia Àgora. L’autor seleccionat fou l’escriptor ucraïnès Antón 
Txékhov, concretament, un recull de narracions breus agrupades 
sota el títol Pavelló nº6 i altres relats. Parlar de Txékhov resulta 
sempre gratificant, tant pel seu estil, realista, cuidat i de senzilla 
lectura, com pel retrat d’uns personatges que veuen passar la 
vida com a espectadors pacients, resignats a un destí que ni volen 
ni poden canviar.
En Txékhov, més que arguments en què passen moltes coses, hi 
trobem éssers humans angoixats per un entorn que els resulta no 
únicament hostil sinó amenaçador. Així trobem, en el relat que 
dona títol al llibre, la figura gris d’un metge psiquiatra, incapaç de 
revoltar-se contra la corrupció manifesta de l’hospital que dirigeix 
en una ciutat mitjana. Justifica la seua actitud a recer d’una 
suposada manca d’intel·ligència social, de la qual, evidentment, 
se sent exclòs, atès que la seua afecció a la lectura el salva de la 
ignorància que l’envolta. Per la seua dissort, un jove i lúcid intern 
castigat per la vida, li fa veure la degradació moral en què viu i, 
a poc a poc, l’interès que li desperten les converses fan  que els 
nous dirigents de l’hospital, a tenor dels canvis operats en  el vell 
director, l’ingressen a ell també en el manicomi. 
Els fets s’envolten d’una atmosfera tan gris com els personatges, 
en una crítica evident a la intel·lectualitat russa del finals de 
XIX, però com es va palesar en la tertúlia, moralitzant o no, el 
relat condemna la passivitat social tot fixant l’esperança en la 
capacitat de dissentir, centrada en la figura del jove intern. I tot 
això, envoltat d’unes descripcions que embolcallen de manera 
magistral el que els personatges viuen i pateixen. Sens dubte, una 
magnífica lectura.

Ressenya literària. Tertúlia Literària Àgora
“EL PAVELLÓ NÚMERO 6 ” D’ANTÓN TXÉKHOV
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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

Realidad

Carlos García Gallardo
Vinaròs, octubre 2022

En este mundo diverso,
es difícil allanar

las diferencias que existen
para que se viva igual

Los poderosos se crecen
cada día un poco más

y los otros, sin esperanza,
luchan para sobrellevar

la diaria vida, y no es poco,
para poder aguantar

Esto es lo que ocurre
en este mundo dispar

tan egoísta e inhumano
por el que hemos de andar

Luchemos, si puede ser
para logar igualdad.

No tenemos defensores
que nos puedan ayudar.

Prefieren hacerse sordos
¡La política da más!

 

*Retirada d'entrades gratuïtes a l’Auditori Municipal. 

AUDITORI MUNICIPAL
Diumenge 30 d’octubre, 19.30h

Finança:

Conferència a l’Auditori Carles 
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs 
de Lluís Vives Chillida, professor de 
fotografia a l’escola d’Art i disseny 
de Tarragona. 

Conferència 
de Lluis Vives
a la Fundació 
Caixa Vinaròs
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Para hacer un poquito de historia, les diremos que en un principio esta “trobada” estaba prevista para el pasado 24/09/2022, pero con 
amenaza de lluvia se pospuso hasta este pasado domingo, día 23 del presente mes de octubre.
Es una gran apuesta que realiza la “Diputació de Castelló” para promocionar la música y la cultura como un elemento significativo en 
nuestro territorio. Es el primer encuentro a partir del año 2020 cuando se tuvo que suprimir esta clase de encuentros anuales, debido a la 
pandemia de la Covid-19. Y por último recordar que este gran evento, es el primero a partir de que la UNESCO declarara a las Sociedades 
Musicales Valencianas, como bien de “Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial”.

15 Bandas de Música y más de
600 músicos en la “XXVII Trobada 

de Bandes del Baix Maestrat”

¡Viva la MÚSICA! 

Presentaron Julio Vidal y Emma Bas Autoridades Martí Gandia i Estel Ferrer

Salvador Quinzá Macip
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Según el programa hubo recepción de bandas y autoridades, ya que les 
acompañaron los alcaldes y alcaldesas de las 15 poblaciones en el salón de 
actos del ayuntamiento de Vinaròs. Seguidamente fueron desfilando una 
a una por el recorrido de: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro y Plaza 
1º de Mayo hasta la llegada a la plaza de toros donde se realizó la exhibición 
musical de cada una de ellas, bajo riguroso orden.
Una vez fueron llegando cada una de ellas al sitio de encuentro, el acto fue 
presentado por Julio Vidal y Enma Bas. Por cierto, Julio Vidal es el “decano” de 
los periodistas de Vinaròs, persona querida y apreciada por mí, y a la vez, padre 
de músicos que salieron de la “Escuela de Música” de “La Alianza”.
Cada banda, a medida que iba llegando interpretó una pieza en el escenario 
y posteriormente se desplazaron en la parte posterior del mismo. A medida 
que fueron actuando, se les entregaron varios regalos. No podía faltar la 
imposición de la “corbata” conmemorativa a la bandera de cada entidad 
musical. Fue a cargo de Ruth Sanz, diputada de cultura de la “Diputació de 
Castelló”, también se les obsequió con un escudo de Vinaròs a cada uno de 
los alcaldes y alcaldesas, entregado por nuestro alcalde Guillem Alsina o por 
el concejal de Cultura Fernando Juan, se les entregó a cargo de la presidenta 
de “La Alianza” Àngela Caballer a los presidentes de las bandas, una colección 
de libros de la historia de “La Alianza”, concretamente: “La Societat Musical La 
Alianza” tomos I y II de José Manuel Palacios y “La Banda La Alianza y la música 

en Vinaròs” de Sebastián Albiol. El último regalo lo entregaron entre el caballer 
infantil de “La Alianza” Martí Gandía y la dama de la entidad Estel Ferrer.
Los parlamentos corrieron a cargo de la presidenta de “La Alianza” Àngela 
Caballer, José Manuel Segarra, presidente de la asociación comarcal de bandas, 
Juan Bautista Monrroig, presidente de las asociaciones musicales, Ruth Sanz, 
diputada de cultura de la “Diputació de Castelló”, y como es normal, nuestro 
alcalde Guillem Alsina cerraba los mismos. Nos gustó el reconocimiento y 
recuerdo a dos componentes de la banda fallecidos; Roser Beltrán y Teófilo 
Tortajada.
Y aquí vino la sorpresa, fuera de programa ya que esperábamos que sonara 
la interpretación del “Himne Regional” a cargo de los 600 músicos y dirigido 
por el director de “La Alianza” José Ramón Renovell Renovell, así rezaba el 
programa. Algo escuché y pregunté a Sergio Tortajada, el cual me comentó 
que interpretarían todos juntos antes del “Himne”, el pasodoble “Amparito 
Roca” del compositor Jaime Teixidor Dalmau, motivado porque se les pidió 
a los músicos desde la asociación, que en el tiempo del confinamiento de la 
pandemia, tocaran desde sus balcones este pasodoble. Y decía Sergio, que 
estando de nuevo todos juntos, lo tacarían en esta plaza de toros. Esto fue 
ratificado por los presentadores posteriormente.
Y para que quede constancia de las bandas participantes, piezas interpretadas 
y directores, aquí se las detallamos: (pasa a la página siguiente)

Foto Juanvi Gellida
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AGRUPACIÓ MUSICAL VILA DE CÀLIG 

Obra: Chiclanera, de Luis Vega, Rafael Oropesa y Antonio Carmona Director accidental: Sergio Tortajada Gómez

XXVII Trobada de Bandes del Baix Maestrat XXVII Trobada de Bandes del Baix Maestrat

SOCIETAT MUSICAL STA. CECILIA DE LA JANA

Obra: La Jana, de Juan Salvador Melchor Fernández  Directora: Lorena Ruiz

ASSOCIACIÓ MUSICAL SANT JORDI

Obra: Vicente Marín, de Rafael Doménech i José Aparici Director: Juan Arnau Sanjuan

UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE CERVERA DEL MAESTRE

Obra: Fiesta en Benidorm, de Rafael Doménech Pardo Directora: Mari Carmen Tijeras Vicent 
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XXVII Trobada de Bandes del Baix Maestrat

ASSOCIACIÓ MUSICAL FILHARMÒNICA ROSSELLANA DE ROSSELL

Obra: Rossell, d’Álvaro Gavaldà Zaragoza  Director: Josep Rangel i Reverté 

ASSOCIACIÓ MUSICAL “CIUTAT DE BENICARLÓ” 

Obra: Juando, de Pablo Anglés Galindo  Director: Pablo Anglés Galindo

BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA DE SANT MATEU

 Obra: “Juanito el Jarri”, de Ignacio Sánchez Navarro Director: Raúl Cabanes Tena

SANTA CECILIA ALCALÀ DE XIVERT-ALCOSSEBRE

Obra: L’aiguader, de Remigio Miralles Sospedra Director: Leo Pérez Valls
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XXVII Trobada de Bandes del Baix Maestrat XXVII Trobada de Bandes del Baix Maestrat

ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DE L’ERMITANA DE PENÍSCOLA

Obra: Orgullo Santiaguista, de Ignacio Sánchez Navarro Director: Salvador García Sorlí 

UNIÓ MUSICAL DE LA SALZADELLA

Obra: Tomás Ferrús, de Godofredo Garrigues i Perucho Director: Martí Bellmunt Blasco 

ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE CANET LO ROIG

Obra: La banda 2014, de José Beteta Martínez  Director: David Sanz 

UNIÓ MUSICAL DE TRAIGUERA

Obra: Penya Taurina de Traiguera, de Juan Salvador Melchor Fernández Director: David Rubiera Esteve 
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XXVII Trobada de Bandes del Baix Maestrat

AGRUPACIÓ MUSICAL STA MAGDALENA DE POLPIS

Obra: Benaguacil, de Ramon Martinez Segura.  Director: Sergio Tortajada Gómez. 

UNIÓ MUSICAL XERTOLINA DE XERT

Obra: Xert, de Perfecto Artola  Director: David Ferreres

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA DE VINARÒS

Obra: Societat Musical La Alianza, de Tomás Simón Plazas. Director: José Ramón Renovell Renovell.

Finalizando y en resumen, felicito a la Societat Musical “La Alianza” por este rotundo éxito en esta 27ª trobada. La organización, al menos en la plaza de toros, fue 
perfecta. Y finalmente agradezco a su Junta Directiva su ayuda y datos aportados para confeccionar este gran acontecimiento. Salvador Quinzá Macip

Presidenta Ángela Caballer Entrega recuerdo Alcalde Guillem Alsina
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PESCA

Andrés Albiol Tord cendrós

Mar otoñal templado y muy apaciguado

Ecos de Mar; consumiciones de pescado en España

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2022 (i III)

Pescadores del ‘Sofía P’ con sus capturas de túnidos

Semana con unas aguas calmadas que propiciaron el faenar bien, y con temperaturas elevadas los cinco días 
hábiles en todos los caladeros. Las capturas resultaron variadas. Y las cotizaciones bajaron para las especies 
mayoritarias.
La pesca de arrastre, los siete bous subastaron mucho langostino, gamba, calamar, pescadilla salmonete, 
peluda, rape, móllera, caracol, galera, caballa, canana y morralla. El cerco, una traíña local arribó el miércoles 
con 30 cajas de boquerón (8 kg/caja) y 30 de sardina, y la otra opera por Alicante tras el peix blau. Y el jueves 
llevó 400 de seitó y 50 de sardina. Los artes menores, dos trasmalleros calan las redes a la sepia. Una al pagel 
y mújol. Tres al lenguado y raya. Y otra (de Castellón) a la letxa y dorada. La recolecta de pulpo roquero con 
cadufo, una (de Benicarló) vendió ejemplares de 1 a 3 kg. El palangrillo costero, una barquita pillaba a diario 
con este arte de anzuelos piezas de bacoreta de 8 kg. Y el atún rojo, ocho (1 de Peñiscola) embarcaciones 
han atrapado artesanalmente con anzuelo cada día/barco una pieza de 50 kg. Así que el miércoles se llegó 
al tope de la cuota de nuestra comunidad.   
Puente de Todos los Santos; El próximo lunes día 31 los barcos no faenarán

Hace unos meses ya comentamos que la caída del consumo de productos pesqueros en nuestro país 
rondaba el 8,5% con respecto al 2020 según el MAPA, o sea, por persona y año se consumieron 22,72 kg. 
Este informe alimentario dio a conocer que el precio medio de los frutos del mar es de 9,30 €/kg, lo que 
es un 4% más caro que el año anterior. Constatando que en 2021, los hogares españoles destinaron a la 
compra de pescados el 13% del presupuesto medio asignado, o sea, una tendencia también decreciente. 
La pandemia y luego la guerra en Ucrania han influido, primero se ha comido menos pescados y mariscos, 
y luego se han encarecido las materias primas como el carburante, etc., pero el retroceso o esta tendencia 
a la baja en comer los frutos del mar viene del año 2008. Desde esta fecha los españoles hemos perdido el 
25,47% del consumo. No obstante, aún estamos en el grupo de cabeza en comer pescado en Europa y en 
el Mundo

Este vistós peix ronda entre la nostra 
vegetació costanera. Són utilitzas a 
França per a elaborar la famosa sopa 
bullabessa. També cridat tamborer, en 
castellà magnote i bodión. Científicament 
és Symphodus cinereus. Espècie de la 
família dels lábrids i del gènere Crenilabrus 
té un cos allargat i elevat. Cap llarg i el 
perfil superior convex, amb centenars de 
porus mucosos. El bord del preopercle és 
dentellad. Boca xicoteta. El morro és curt. 
Llavis carnosos. Mandíbules extensibles, 
amb 28 dents en 1 filera a cada maxil·lar, i 
en la faringe hi ha plaques mastegadores. 
Té 30-34 escates cicloïdals en la seua quasi 
recta L.L., a més de 2 files d’escamació a les 
galtes. Aletes; D XII-XV+8-11, A III +7-10, 
P 12, V I-5 i C 13 sent homocerca i sense 
escotadura. Color gris cendra a marró 
rosat, amb tons platejats i grocs pels flancs. 
Recubert de punts blancs. Marge ocular 
roig. Galtes amb línies blavoses. Dorsal i 
anal orlades de blau i amb una taca fosca 
en el seus origens, a més d’una altra a la 
vora de l’arrel de la cua. En zel els mascles 
adquirixen tons més brillants i daurats amb 
ratlles transversals verdes i blaves. Elles 
són de to arenós amb la papil·la genital 
negra. Talla 15 cm. Longevitat 5 anys. 
Hermafrodita, primer és mascle i després 
femella. Ell construïx el niu amb algues i 
restes bivalves cobert per arena fresant 
amb diverses, per a cuidar i oxigenar els ous 
fins que eclosionen. A la primavera realitza 
el cicle reproductor múltiples vegades. 
Carnívor, a base invertebrats com a cucs, 
gambes, eriçons, etc. És oportunista de les 
despulles d’altres o carronya i desparasita 
espècimens de peixos grans. Viu en grups 
d’1 a 20 m de fons per roques o planures 
amb algues. Territorial i sedentari, no 
s’aventura en aigües lliures. Capturat amb 
ham i tremall. Es menja fregit o en suquet. 
Y de cotització baixa.

PEIXOS   
Seitó (Boquerón)                     37.340 kg
Tonyina (Atún rojo)                    1.647
Albacora (Atún blanco)                   21
Escrita (Ratjada, Raya)               430 
Totina (Manta)                                2
Besuc (Aligote, Besugo)              245
Voga/Xucla (Bogue/Picarel)         289
Rallat (Bonito)                             22
Llampuga (Lampuga)                 714
Cavalla (Verdel)                          470
Veta (Cinta)                                  15
Congre (Zafio, Congrio)              915
Gall (Pez de San Pedro)              45
Orá (Muixarra, Dorada)            2.040
Mussola (Escualo, Cazón)             3
Mollera (Faneca, Capellán)         491
Gallineta (Cabracho)                  152
Sorell (Chicharro, Jurel)             8.489
Esparrall (Raspallón)                 2.906     
Palá (Lenguado)                          400
Sarg (Breado, Sargo)                    33

Lliri (Anjova, Lirio)                       752
Llobarro (Lubina)                         43
Penegal (Bocanegra)                   18
Mabre (Herrera)                           50
Aranya (Salvariego, Araña)         598
Pagell (Breca, Pagel)              8.955
Peluda (Solleta)                         556
Pez espada (Emperador)       15.922
Lluç (Pescadilla, Merluza)        10.302
Rap (Pejesapo, Rape)               3.609
Aspet (Barracuda, Espetón)       494           
Juriola (Lucerna, Rubio)           1.276
Moll (Salmonete)                      8.578
Morralla (Serranos, etc)          1.791
Sardineta (Sardina)                 4.063
Mero (Cherna)                               8
Letxa (Serviola, Pez limón)       1.283
Bacoreta (Sarda, Bacora)        1.954
Sorella (Jurel real)                       393
Llissa (Mújol, Lisa)                   2.013
Pagre (Hurta, Pargo)                     5
Bisso (Estornino)                        219

Roncador (Roncón)                      50           
Rata (Miracielo)                            91
Palometa (Palometón)                  21
Tigre (Lenguado portugués)          7
Corva (Corvallo)                         215
Misèria (Bruixa, Gallo)                   2
Mamona (Brótola de roca)            7
Saboga (Alosa)                            29                                                                    
Dèntol (Sama, Dentón)                 7
Palomida (Palometa blanca)          3
Vidrià (Mojarra)                            38
Salpa (Salema)                              2
Tord (Lábrido, Tordo)                     3
Rom (Rèmol, Rombo)                  
4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Palaí (Acedía)                               6
                                               _______
Total……………………           120.068    
CRUSTACIS  
Cranc de bou (C. de paleta)           753
Cranc blau (Cangrejo azul)                1
Escamarlà (Cigala)                          1

Llagostí (Langostino)                1.318
Galera (Estomatoideo)             3.031
Llagosta (Langosta)                    124
Gamba (Camarón, Quisquilla)       95          
Llomàntol (Bogavante)                   5
                                         ______
Total      ........................     5.326
 MOL·LUSCOS
Calamars (Chipirón)               1.227
Choquito (Sepió punxa)              153
Canana (Volador, Pota)           1370
Sèpia (Choco, Jibia)                1.505
Polp roquer (Pulpo roquero)   3.054
P. blanc (P. blanco)                     53
P. mesquer (P. almizclado)         180
Polpa (P. patudo)                         41
Caragol punxent (Cañailla)         146
                                            _______
Total     ........................    7.729

TOTAL EXTRACCIÓ…  133.124



29 d’octubre de 2022

23

ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròs

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 kilòmetres (descarrega’l al web del CME)
o Obsequi: samarreta màniga llarga, botella metàl·lica i entrepà.
o Observacions: és una prova de muntanya on el recorregut és 

irregular, 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.

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

El CME tanca la campanya amb les dos últimes proves esportives, la Caminada Popular, el 6 de 
noviembre i la cursa de l’ermita ‘El vol del Puig’ el 13 de novembre.  
Caminada Popular
La prova se celebrarà el diumenge 6 de novembre amb un recorregut de 7 quilòmetres, que 
tindrà la sortida i arribada des de la plaça de l’ermita. La regidora López ha destacat que l’Aula 
Natura ha sigut l’encarregada de dissenyar el circuit i a més dirigirà la marxa, en aquest sentit, 
agraïa la implicació de l’entitat per fer possible la celebració, un any més, de la Caminada Popular. 
Com a novetat s’ha preparat un circuit adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda, arran de 
les demandes traslladades per part de Cocemfe Maestrat. El tècnic Chaler indicava que “tot i les 
dificultats que suposa crear un recorregut adaptat a l’entorn de l’ermita, hem fet un circuit amb 
una distància aproximada de 2Km perquè les persones amb mobilitat reduïda també puguen 
gaudir d’aquesta jornada esportiva al voltant de l’ermita”. Pel que fa a les inscripcions, es poden 
realitzar a través del web www.hj-crono.es fins a l’1 de novembre, el preu és de 5€ i s’inclou 
samarreta commemorativa, botella metàl·lica i avituallament, amb un bon entrepà, al finalitzar 
el recorregut. Cal destacar que les persones que no tinguen accés a internet podran realitzar les 
inscripcions de forma presencial el divendres 28 d’octubre a la planta baixa de l’ajuntament de 
17:30h a 20:30h.
Vol del Puig
La prova es disputarà el diumenge 13 de novembre i estarà organitzada per Hj Fitness amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. El recorregut serà de 14 quilòmetres amb sortida i arribada des de 
la plaça de l’ermita, amb dos avituallaments durant la cursa i un altre al finalitzar la prova, a més 
de servei de massatges. En aquest cas es tracta d’una prova de caire competitiva oberta a tots els 
participants disposat a afrontar aquest repte.
Dos esdeveniments esportius per gaudir de l’esport en el meravellós paratge natural de la serra 
del Puig de l’ermita. 

La Caminada Popular i El vol del Puig, 
últimes dos proves populars



29 d’octubre de 2022

24

ESPORTS

Les inscripcions ja 
estan obertes 

Bàsquet

Voleibol

Club Bàsquet Vinaròs
ALEVÍN MIXTO
VILA REAL 72-31 CB Gil COMES VINARÒS
Primer partido de la temporada en Vila real donde 
se jugó con intensidad y concentración hasta 
el descanso, con un ritmo aceptable y un juego 
bastante dinámico acabando 27-25 al descanso.
Una segunda parte para olvidar donde no se corrió 
ni en ataque ni mucho menos en defensa, sacando 
tarde y mal de fondo y banda, botando en exceso 
sin dar pases y dejando todos los rebotes al rival 
que si supo mantener el ritmo los 40 min como 
refleja el 72 a 31 final. Ha seguir entrenando el 
ritmo tanto ofensivo como defensivo y los lapsus en 
concentración.
INFANTIL MASCULINO A NIVEL 2
MONFORT CASTELLÓ CBC 52-12 C.B. GIL COMES 
VINARÒS
INFANTIL MASCULINO B NIVEL 3
CB BENICARLÓ 40-0 CB GIL COMES VINARÒS
Segundo partido disputado por los chicos, en 
dónde la superioridad física y técnica hicieron la 
diferencia. Creo que debemos seguir aprendiendo 
y entrenando mucho mas, para poder empezar a 

competir más.
CADETE FEMENINO
CONSTRUACTIV-ESENCIARUN BASQUET ALMASSORA 
15-56 C.B. GIL COMES VINARÒS
CADETE MASCULINO
CB BENICARLO 67 - CB GIL COMES VINARÒS 27
Hemos competido un cuarto contra un Benicarló 
que nos ha superado en intensidad a partir del 
segundo periodo. Hemos salido con actitud pero nos 
ha durado muy poco la gasolina. El resto del partido 
hemos ido a remolque y nos hemos centrado en 
minimizar los errores y corregir conceptos tácticos.
JUNIOR FEMENINO
CB GIL COMES VINARÒS 55-28 TARONJA BÀSQUET 
NULES
Partido con muchos altibajos. Un muy mal 
comienzo, dónde no había ideas claras en ataque, ni 
intensidad defensiva. Un primer cuarto para olvidar. 
Ya luego poco a poco, se empezó a estar en partido. 
Haciendo diferencia en el marcador. Segunda parte 
un poco más intensas, dónde se fallo bastante de 
cara a canasta.
JUNIOR MASCULINO

CB GIL COMES VINARÒS 95 - TABERNES BLANQUES 83
Buen partido en líneas generales. Buena primera parte 
anotando canastas fáciles en contrataque y metiendo 
triples contra su defensa zonal. El partido ha estado 
en ventajas que rozaban los veinte puntos pero en el 
último cuarto la relajación y falta de concentración 
hizo que la diferencia bajara de los diez puntos.
Hay que mejorar en actitud y en regularidad.
SENIOR
C.E.B LLIRIA 76-54 C.B. GIL COMES VINARÒS

Després de quatre jornades consecutives sense guanyar, amb 
tres empats i una derrota, el Vinaròs Club de Fútbol rebia aquest 
passat diumenge al Moncofa FC amb l’objectiu de retrobar-se 
amb la victòria i les bones sensacions a costa del cuer del Grup 
I de la lliga Apunt Preferent, alguna cosa que no aconseguiria 
en caure per 0 a 1 a la Ciutat Esportiva de Vinaròs. De moment 
els d’Eloy Lorente només han sigut capaços de sumar 6 punts 
dels 24 que ja s’han posat en joc. Aquest va ser a casa i contra el 
Moncofa CF un acabat d’ascendir que també camina en males 
hores. Els de Vinaròs acumulen quatre derrotes i tres empats 
que podrien classificar-se d’acceptables en el global del curs, 
però que en haver-se amuntegat en aquest inici provoquen 
que la situació sigui preocupant. 
Va començar el partit amb l’equip vinarossenc buscant el 
gol, mostrant-se molt intens, però sense inquietar al porter 
visitant. Per part seva, el Moncofa ho va intentar amb accions 
per banda vingudes de llargues pilotes proporcionades des 
de la defensa. Al minut 8, Marcos Hidalgo va tenir en les seves 
botes l’oportunitat de canviar per complet el guió del partit, 
ja que després d’una gran jugada individual en el córner dret, 
va rebre una falta dins de l’àrea que va ser sancionat com a 
penal. Hidalgo prenc la responsabilitat d’executar la pena 
màxima, però desafortunadament la pilota va sortir disparada 
2 metres per sobre la porteria rival. Des d’aleshores el partit 

dels vinarossencs va ser un autèntic desgavell, ja que va costar 
veure un altre cop que l’equip encadenés més de 3 passades 
seguides. La imprecisió i la falta d’idees van anar acompanyades 
d’una intensitat inexistent i faltes de concentració, que van ser 
aprofitades per un Moncofa CF que encara que jugador per 
jugador estiguin un nivell per avall que els de Vinaròs, van 
demostrar una solidaritat dins del terreny de joc que es va 
a trobar faltar molt en els de casa nostra. El gol del Moncofa 
va arribar al minut 28 després d’una jugada rocambolesca 
amb una sèrie de rebots que els centrals del Vinaròs no van 
aconseguir refusar amb contundència i que van acabar amb un 
gol dels visitants després d’un xut on Portigliatti no va poder 
fer res.Els socis i seguidors presents a l’estadi van esperar una 
reacció dels jugadors del Vinaròs que no va arribar mai en els 60 
minuts restants, ja que les ocasions de gol van brillar per la seva 
absència des de llavors. El partit va ser l’enèsima demostració 
que el Vinaròs CF necessita reactivar als seus jugadors de 
qualitat. Molts dels jugadors van demostrar una vegada més 
que ho donen tot en el camp, però que semblen no entendre 
l’esquema de joc que en aquest moment l’equip vinarossenc 
planteja partit rere partit en la parcel·la on cal marcar les 
diferències. No es pot salvar absolutament res d’aquesta última 
jornada, sols esperar que marqui d’una vegada per totes un 
punt d’inflexió i l’equip es conjuri per tirar els partits endavant, 

Joan Beltrán Quintero

Futbol Vinaròs, Quo Vadis?
VINARÒS CF 0 - 1 MONCOFA FC 

La jornada del passat cap de setmana va ser positiva, ja 
que el club va aconseguir sumar victòries en diferents 
categories. Dissabte al matí els equips cadets i infantils 
tant masculí com femení van disputar els seus respectius 
partits. Cal destacar la primera victòria de l’equip infantil 
masculí per 3-0 contra el CV Mediterráneo B amb parcials 
de 25-19/25-21/25-11. A més, els dos equips cadets del 
club van tornar a guanyar 3-0. El cadet masculí ho va fer 
contra el CV Mediterráneo B amb parcials de 25-10/25-
22/25-8 mentre que el femení va sumar tres punts més 
contra el CV Valencia Hebe, aconseguint d’aquesta 
manera la seva tercera victòria consecutiva en lliga.
L’equip infantil femení blanc va tenir jornada de descans, 
mentre que les jugadores de l’infantil roig es van 
enfrontar al CV Valencia Atenea en un un partit que les 
locals van perdre 0-3 (19-25/18-25/20-25)
Per altra banda, l’equip juvenil masculí va rebre al CV 
Mediterráneo, que es va fer amb els tres punts del partit 

amb un resultat de 0-3. Un altre equip que tampoc va 
poder sumar aquesta jornada son les juvenils, que van 
perdre 0-3 enfront el CV Altamira VLC - Aliseo.
A més, pel que respecta a la lliga nacional, els sèniors van 
desplaçar-se dissabte a la tarde per enfrontar-se al CV 
Elche en la tercera jornada de lliga en un partit que va 
acabar amb un marcador de 3-0 en contra.
Tot i que el joc va anar evolucionant progressivament de 
menys a més, els vinarossencs van disputar el seu pitjor 
partit fins al moment, amb molts errors tant en atac com 
en defensa que no els va permetre sumar cap punt.   A 
més, l’equip rival va tenir molt bon joc al llarg de tot el 
partit aconseguint sumar 3 punts a la classificació amb 
parcials de 25-18, 25-22 i 25-19.

Després d’aquesta derrota, els sèniors continuen 
treballant i exigint-se de cara a sumar la seva primera 
victòria en lliga a casa contra el Cieza.

també pensant amb els equips als 
quals s’ha d’enfrontar pròximament, 
el CD Soneja que actualment és 
molt millor equip que el Vinaròs, i la 
visita al camp del CD Benicarlo que 
històricament ha sigut sempre una 
batalla. Vinaròs CF, Quo Vadis?

L’equip infantil masculí aconsegueix 
la seva primera victòria en lliga

Laia Casanova



29 d’octubre de 2022

25

ACTUALITATESPORTSE L  D I A R I E TVinaròsClub Balonmano Vinaròs 2022/23

D’infart i espectacular qualificaríem el dissabte d’handbol al Llagostí Arena. 
De matí el nostre infantil del Artclinic va jugar front l’Almassora i en un partit 
trepidant va guanyar de 2 amb l’alegria de xiquets i familiars que veuen que 
el treball ben fet dona resultats.
A la vesprada els sèniors del Tudor Bars ens va posar els cors a prova de 
bomba arribant al últim minut guanyant d’un i baló per empatar l’Alcàsser, la 
gran defensa va poder parar l’atac i a la contra van fer el gol definitiu.
El més bonic va ser la presentació dels equips del club, amb la presència de 
l’Alcalde de la ciutat i representants dels diferents partits polítics de Vinaròs 
es va fer la festa de l’handbol local. Molta gent per este acte on els més 
menuts van ser els que més van disfrutar d’eixa experiència després de 2 anys 
sense poder fer-la.
Al mateix temps el Club en mans del seu president, Juan Carlos Ribera, i del 
senyor alcalde, Guillem Alsina, van entregar una placa d’agraïment pels seus 
anys de dedicació al Club, a Ximo Sanz i a Gabi Martorell, este últim no va 
poder assistir quedant pendent l’acte per una pròxima ocasió.

INFANTIL MASCULÍ:
Artclinic CBM Vinaròs 23 - CBM Almassora 21

CBM Vinaròs: Marcos, Ayza, Pau Febrer, Andreu Borut, Juan José Gras, Manel 
Pérez, Ian Ferrer, Sergi Vázquez , Eloy Corral , Xavier Ciruella, Izan Arques i 
Marcos García.
Segona victòria per als infantils, el partit va començar amb una diferencia 
per als locals a favor de 6 gols, però la segona part, el Almassora, va retallar 
distancies arriban als minuts finals, del partit amb un 23-21 a favor dels locals.
El Infantil és situa com a segon classificat, empatats a punts amb el Castelló 
“Negro”, aquesta semana els nostres, és desplaçarán a Castelló per a jugar 
contra el Castelló “Verde”.

SENIOR MASCULÍ:
Tudor Bars CBM Vinaròs 22 – CH Alcàsser “B” 20

CBM Vinaròs: Andrés Vallès, Marcos Chaler , Ferran Ferreres, Taty Adell 
(1), Sergi Llonart (8), Gabri Albiol (3), Sergi Albacar, Quim Sanz (8), Cristian 
Miralles , Ian Cuartiella i Carlos Castel.
Després de dos partits seguits fora de casa, el Vinaròs no volia fallar el dia gran 
del club en un gran ambient a les grades. Partidàs i victòria molt treballada 
del Tudor Bars davant d’un equip que en tot moment va estar dins del partit 
posant les coses molt difícils als nostres jugadors.
Les defenses es van imposar clarament als atacs, on el Vinaròs va combinar 
molt en atac per superar la bona defensa valenciana. Mentre els valencians 
jugaven a acabar les jugades als extrems intentant fer superioritats que el 
Vinaròs va poder frenar molts de cops.
Partit dels que fan afició, dur però en noblesa, on destacaríem per part 
local, al porter Andrés, que en només 3 partits i 10 entrenos estan fent una 
progressió brutal, i per damunt menció especial al capità Gabri Albiol, que va 
tirar dels més jove s fent-los creure que podien guanyar el partit.
Encara que és el Vinaròs va anar tot el partit per davant, en avantatge màxima 
de 4 gols, als minuts finals ei Alcàsser va tirar un pas avant i va arribar al 
últim minut en possessió per empatar el partit. La gran defensa i la parada 
de Andrés van donar peu a una contra i el gran capità merescudament va 
sentenciar el partit.
Agrair a l’afició els seus ànims i a l’equip la lluita i la fe en post de la victòria.
La pròxima setmana el Senior és desplaçarà fins a la difícil pista del Handbol 
Xàtiva.
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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

Vinaròs, una  
experiencia  
cítrica
Lunes, 31 de octubre
a las 10:30 h

turisme.vinaros.es + INFO
Tourist Info Vinaròs

TurismeVinaros @Turisme_Vinaros

@turismevinarosTurismeVinaros
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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 2022-2664 de fecha 19 de Octubre de 
2022, rectificado por el Decreto de Alcaldía número 2022-2683 de fecha 21 de Octubre de 2022, se 
aprueba el expediente y los pliegos para la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA  TÉCNICA 
PARA LA REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 33/21 GEST. 
9835/21). 
 
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 07 de noviembre de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  21 de octubre de 2022   
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    ANUNCI LICITACIÓ 
 
 
 
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 20 d’octubre 2022, va aprovar l'expedient i plecs 
per a la contractació del SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES DE SOFTWARE DE MICROSOFT. 
(Exp. Grals 25/22 Gest. 3981/22). 
 
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, núm. 12, 2° pis, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant 
 
Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el  7 de novembre de 2022. 
 
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 

 
 

L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  21 d’octubre de 2022 
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   ANUNCIO LICITACIÓN 
 
 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-2655 de fecha 19 de Octubre de 
2022, se aprueba el expediente y los pliegos para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS Y BORDE LITORAL DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 18/22 GEST. 2937/22). 
 
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 noviembre de 2022. 
 
 
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

 
 

El alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vinaròs a  21 de octubre de 2022   
     
 
 
 
 

PRIMER CONTACTE AMB EL VALENCIÀ   
 

 

CURS DE VALENCIÀ NIVELL A1  
 
Dimarts i dijous de 15 a 17h,  
Del 3 de novembre al 4 d’abril 
Professora: Pili Guardino 
Durada: 60h  
Preu: Gratuït 
 
*Expedició directa del títol de nivell A1 de la Junta Qualificadora  
de Coneixements de Valencià, en cas de resultar apte al curs 

 

Inscripció oberta! 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93 / 667 95 88 41   consell.fpa@vinaros.es  

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2023

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las instalaciones 
y ocupaciones de la vía pública del Ayuntamiento de Vinaròs, aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación de 26 de marzo de 2015, con 
carácter previo a la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario 
solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá acompañarse la 
documentación señalada en el artículo 46 de la citada ordenanza.
Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún caso la 
fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año en curso.
Les terrazas anuales habrán de solicitarse desde el 1 de noviembre hasta el 
31 de diciembre del 2022.
Las personas jurídicas tienen la obligación de presentar su solicitud por la Sede 
electrónica de Vinaròs; las personas físicas pueden elegir entre presentarlo por 
la Sede electrónica o en la oficina OIAC (pedir cita previa).  
Para presentar las solicitudes por la Sede electrónica entrar en www.vinaros.es, 
Seu electrònica, Patrimoni, Sol·licitud d’instal·lació i ocupació de via pública amb 
taules, cadires o tendals

INFORMACIÓN SOBRE BAJA DE VADOS

De conformidad con el artículo 6.6 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local 
para entrada de vehículos a través de las aceras que establece:
«La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
año natural siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la tasa».

Por ello, todos los interesados en tramitar la baja del vado para el año 2023, 
podrán presentar su solicitud hasta el 30 de diciembre de 2022 (de forma 
presencial y con cita previa), en la oficina OIAC, situada en la plaza Jovellar 2, 
acompañada de la placa de vado y manifestando que han repuesto la acera 
a su estado original, si la manipularon en su día, y que la han despintado de 
amarillo o bien la han pintado de gris.
Asimismo, también podrán presentar su solicitud por la Sede electrónica 
hasta el 31/12/2022.
Si no ha presentado la solicitud de baja antes de terminar el año, deberán 
abonar íntegramente la tasa del 2023.
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ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs

Vinaròs, Octubre 2017

Vinaròs, Octubre 2022

VINARÒS: Cementerio Municipal: Carrer Santa Irene, Fila Nº 136, Nicho Nº 3

VINARÒS: Cementerio Municipal: Carrer Santa Irene, Fila Nº 136, Nicho Nª 3

26.º Aniversario de

22.º Aniversario de

Vicentica Salvador Moliner

Vicentica Salvador Moliner
8.Dic.1914, Cervera del Maestre.
14.Abr.1936, con Juan José RAMOS MONZÓ

21.Oct.1996, Castelló de la Plana.

8.Dic.1914, Cervera del Maestre.
14.Abr.1936, con Juan José RAMOS MONZÓ

21.Oct.1996, Castelló de la Plana.

--Qu’em toques la maneta?
--Sí, carinyo.
--Ai! Eladio, fill..., un besito.
             

 Toda la noche, obediente de por sí, ha mantenido el
de l icado brazo izquierdo,  e l  de la f í s tu la,  ex tendido
junto a su costado, sin doblarlo en ningún momento, tal
como los médicos siempre han recomendado.

Le acaricio la mano:

Te dimos, cariño nuestro,
todo lo que te podíamos dar:
lo que nosotros éramos.

                        Juan José y Eladio

ESQUELES PUBLICITAT

ESQUELES
Si necessites publicar l’esquela d’un familiar, posa’t 

en contacte amb la teua agència de publicitat o envia 
un whatsapp al 722 38 50 17

i també pots trucar al 964 45 00 85.

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

Sempre les últimes
NOVETATS !

Tu esposa, hijas y nietos

Siempre con nosotros

4o Aniversario de:
Agustín Delgado Agramunt

† 26 de octubre de 2016

6º



29 d’octubre de 2022

30

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

29 octubre MATEU C/Sant Francesc 103

30 octubre TORREGROSA Av. Llibertat 9
31 octubre PITARCH C/Pilar 120

1 novembre VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15
2 novembre FERRER Pl. Sant Antoni 34
3 novembre ROCA C/Sant Francesc 6

4 novembre GUIMERÁ Plaça Església

* 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



29 d’octubre de 2022

31

agenda

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/11/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - Av. Maestrat nº 24

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:58:39

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

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

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

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

òs

òs
òs
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