
Sanitat prepara un decret 
per cobrir la falta de professionals 

a l’hospital comarcal

Es desborda el Cervol
El llit del riu no pot amb el gran cabal acumulat dissabte 12 de novembre degut 
a les pluges a l’interior i el vessament causa talls al Pont Romà i vials pròxims 
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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

Imponent Cervol, 
desbordat per les pluges a l’interior

El riu Cervol es va desbordar el passat dissabte 12 de novembre. Va ser degut a 
l’increment del cabal d’aigua al riu Cervol, procedent de les pluges  a l’interior 
de la comarca. L’Ajuntament de Vinaròs informava de manera puntual per les 
xarxes socials de la perillositat i demanava  extremar la precaució en les passeres 
i ponts, així com en els camins i carreteres que bordegen el riu.
 
Com a mesura preventiva s’havia procedit a tallar el pont i passarel·la del tram final del carril 
lúdic esportiu donada la força de l’aigua. També s’havia habilitat un accés alternatiu a l’ermita 
per la part posterior de la mateixa i el Camí de les Carretes. El carril lúdic esportiu quedava 
tallat en el tram de la rotonda de la caseta de camp abans de la passera d’accés al riu. També 
es va tallar el pont romà i es recomanava no apropar-se a la zona de l’estret i del pont romà 
per tal de fer vídeos, fotos o veure la crescuda per evitar danys personals.
Es recomanava també evitar desplaçaments d’oci per veure la riuada amb vehicles privats 
pel pont de l’antiga N-340 per evitar embussos de trànsit junt a l’entrada de la N-238 i facilitar 
així la circulació de  vehicles.

Dissabte al final de la tarde ja es va poder procedir a l’apertura del pont i passarel·la del tram 
final del carril lúdic esportiu. Seguia però tancat per seguretat i acumulació de sediments, 
així com de restes vegetals el pont romà i la zona de circulació entre els ulls del pont de 
l’antiga N-340 i el supermercat Mercadona. Continuàven també tancades totes les passeres 
que creuen el riu.

X.Flores/ Fotos: E.Fonollosa, P. Marmaña, A.Sanz, X.Flores



19 de novembre de 2022

3

ACTUALITATE L  D I A R I E TVinaròs

Tasques de neteja
Diumenge a primera hora es 
va iniciar en diferents punts del 
municipi les tasques de neteja de 
les restes vegetals i sediments que 
havia arrossegat el cabal del riu 
Cervol. Els operaris van actuar als 
ulls del pont de l’antiga N-340 amb 
la finalitat de poder restablir el  
trànsit el més aviat possible. També 
es netejaven durant la setmana les 
platges i cales amb la retirada de 
tots els materials que va arrossegar 
la riuada. 

El Pont Romà sobre el riu Cervol ha pogut resultar danyat de consideració 
després de la gran avinguda d’aigua. El pont continua tancat al trànsit fins que 
no s’avaluen i reparen els danys, molt possiblement estructurals que té, entre ells 
una esquerda en l’ arc, i la pèrdua de protecció per despreniment en part de la 
seua base. Per això, s’ha sol·licitat una inspecció més exhaustiva i una avaluació 
estructural mitjançant una prova de càrrega.

Avaluació tècnica del Pont Romà, 
tancat de manera preventiva

El  Cervol va 
desbordar degut 

a les fortes pluges 
a l’interior. El cabal 
va ser tal que el llit 
del riu no va poder  

absorbir-lo
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X.Flores/Redacció

La Conselleria de Sanitat aprovarà un decret per facilitar 
l’arribada de més personal sanitari qualificat a l’hospital

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, va visitar dimecres 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs per a mantenir una reunió amb la 
junta directiva i els caps de servei del centre hospitalari. Abans però, 
l’alcalde, Guillem Alsina, ha tingut una trobada amb el conseller per 
a parlar de les inversions previstes per al municipi en matèria de 
sanitat.
Recordem que la Conselleria ha previst una partida de 3,7 milions 
d’euros per a millorar les infraestructures, dels quals 1,4 milions 
es destinaran per a l’ampliació de l’Hospital Comarcal amb la 
construcció de 18 consultes externes i 1,8 milions per a la construcció 
del segon centre de salut a l’avinguda de Leopold Querol. La resta de 
la inversió prevista, aproximadament uns 500.000€, serviran per a la 
creació d’un nou heliport que ajude a reduir el temps de resposta 
dels serveis sanitaris. L’alcalde Alsina ha destacat que la visita ha 
servit per detallar com es duran a terme aquestes inversions, que 
sobretot tenen la intenció de millorar l’assistència sanitària dels 
veïns. 
D’altra banda, Alsina indicava que s’ha traslladat al conseller la 
necessitat de destinar més recursos o posar en marxa iniciatives 
que ajuden a cobrir les baixes de la plantilla de l’Hospital Comarcal. 
Segons detallava l’alcalde “el conseller Mínguez ha indicat que està 
previst que en breu la Generalitat aprove un decret sobre les places 
de difícil cobertura amb incentius econòmics i professionals per a 
facilitar l’arribada de més personal sanitari qualificat”. La premsa de 
Vinaròs no va estar convocada en aquesta visita, posterior a la visita  
del conseller a Benicarló, on el conseller va explicar les inversions 
previstes. 

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, va visitar dimecres l’Hospital Comarcal de Vinaròs 
per a mantenir una reunió amb la junta directiva i els caps de servei del centre hospitalari

La Regidoria de Patrimoni, encapçalada per primer tinent d’alcalde, Marc 
Albella, ha sol·licitat tant a la directora general de Cultura i Patrimoni, 
Carmen Amoraga com a la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel 
Tamarit, que s’investigue si es va realitzar mala praxi durant la primera 
restauració de les pintures d’arquitectura fingida de la façana de l’església 
arxiprestal. 
Recordem que les feines les va executar la fundació pública de la Llum de 
les Imatges, que va crear la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport al 1999 
amb la finalitat de conservar el patrimoni de la Comunitat. Cal destacar que 
amb la Llei d’Acompanyament dels Pressuposts del 2014 va preveure la 
seua extinció, que es va fer efectiva el gener de 2015. Les pintures, datades 
del segle XVIII, es van descobrir durant les feines de restauració que es van 
dur a terme entre el 2013 i 2014 sota el mandat del Partit Popular. 
El regidor de Patrimoni ha destacat que “després de la recuperació de les 
pintures durant els anys posteriors es van veure malmeses per l’aparició de 
fongs i humitats, que han posat en perill la conservació”. En aquest sentit, 
comentava que “amb la primera actuació, es dubta de la professionalitat 
i el rigor tècnic dels treballs a l’exterior de l’església arxiprestal amb la 
desaparició dels estucats i dels arrebossats de la façana”.
Albella ha explicat que ara gràcies a la col·laboració entre la Diputació de 
Castelló i Diòcesis de Tortosa es realitza una actuació urgent per a garantir 
la preservació de les pintures. Segons indica el regidor “els tècnics actuals 
assenyalen que no es va realitzar l’aplicació de la capa de líquid hidrofugant 
que hagués retardat l’aparició dels fongs i les humitats, fet hauria evitat 
realitzar les actuacions d’urgència que ara mateix es duen a terme”.
Per aquests motius, des de la Regidoria de Patrimoni s’ha sol·licitat a la 
Generalitat que investigue si va haver mala praxi professional o algun 
tipus d’irregularitat en l’execució dels treballs per part de l’empresa que 
requerisquen la seua fiscalització i/o auditoria, considerant que s’ha 
posat en perill el patrimoni cultural valencià d’un temple monument 
historicoartístic nacional i catalogat com a BIC.

L’Ajuntament demana investigar possibles irregularitats durant 
la primera restauració de les pintures de la façana de l’ arxiprestal

Actualment es realitza una actuació urgent per part de la Diputació de Castelló i Diòcesi de Tortosa 
per a recuperar les pintures i garantir la seua preservació

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez,, parlant amb l’alcalde, Guillem Alsina

Actualment continuen restaurant-se les pintures d’arquitectura fingida
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X.Flores

L’Ajuntament de Vinaròs, a través de la Regidoria 
de Transició Ecològica, s’ha adherit a la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus per a promoure 
el reciclatge de les deixalles i la seua correcta gestió. 
Cal destacar que per a facilitar aquesta tasca és 
important separar i reciclar des de l’origen, les 
nostres cases, per a reduir d’aquesta forma l’impacte 
ambiental.
La regidora de l’àrea, Carmen Morellà, ha destacat 
que durant els propers dies s’oferiran tallers, xerrades 
i activitats de conscienciació per a tota la ciutadania 
en general. Avui mateix el Centre del Coneixement 
del Vinalab acull la jornada “Circularitzant la 
Comunitat Valenciana des del territori” per a explicar 
com es pot aprofitar la matèria orgànica per a 
realitzar compost, una activitat que compta amb el 
suport de la Generalitat Valenciana, la Universidad 
Miguel Hernández i del Projecte Agrocompost.
La programació continuarà dissabte, 19 de 
novembre, a la pèrgola del passeig de Colom amb 
el taller infantil “La Mar de Net” adreçat al públic 
infantil per a fomentar el reciclatge. Per a participar 
només cal realitzar una inscripció prèvia al correu 
magil@vinaros.es i dur una botella de plàstic. Així 
mateix, el dissabte també es farà l’exposició “La Mar 
de Net” de Xavi Carillo per mostrar l’impacte que 

poden generar els plàstics a l’entorn marítim.
Per diumenge 20 de novembre Apnal-Ecologistes 
en Acció farà un taller de recollida de residus, 
a més d’explicar els seues característiques i les 
problemàtiques que generen en el medi ambient. 
Els dies 22, 23 i 24 de novembre es col·locaran 
taules informatives en diferents punts de la ciutat 
per explicar als veïns i veïnes com fer la separació 
correcta dels residus, així com de la matèria orgànica. 
Ja per dissabte 26 de novembre finalitzarà la 
programació de la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus amb la xerrada a l’auditori municipal “El 
cicle dels nostres residus” a càrrec del Consorci de 
Residus C1. 
Pla Local de Residus
Morellà comentava que dintre del Pla Local de 
Residus, aprovat l’any passat, una de les estratègies 
marcades és la de facilitar més informació a la 
ciutadania. En aquest sentit, assenyalava que en 
breu estarà disponible el web https://residus.vinaros.
es/ on es facilitaran totes les dades de les deixalles 
que recull i gestiona l’Ajuntament, a més d’oferir 
informació de les campanyes que s’organitzen.
D’altra banda, la regidora detallava que el reciclatge 
per habitant a Vinaròs és del 24,16% i cal arribar a la 
mitja del 67% tal com estableixen els plans a nivell 

de Comunitat, Estat i Europa. Segons comentava 
“tot i que encara estem lluny d’assolir aquesta 
xifra, en els últims anys s’ha registrat un 
increment del reciclatge de cartró i envasos, fet 
que ens indica que estem en el bon camí i des de 
l’Ajuntament treballem per augmentar aquestes 
dades”.

L’alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, va rebre divendres passat 11 de novembre, 
de mans de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, el guardó que 
distingeix a Vinaròs com a “Ciutat de la Ciència i la Innovació” en un acte 
celebrat a l’Auditori Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Al costat de 
Vinaròs van recollir el guardó els altres dinou municipis premiats enguany pel 
Govern d’Espanya. En el lliurament es va posar de manifest la qualitat de la 
candidatura presentada per Vinaròs amb projectes realistes i ben plantejats en 
tots els àmbits, així com per l’interés col·laborador de l’Ajuntament manifestat 
per les xarxes i fòrums supramunicipals en què participa. El Ministeri de 

Ciència i Innovació va valorar el caràcter innovador dels projectes duts a 
terme per l’Ajuntament  de Vinaròs en matèries com la transformació digital 
dels serveis públics, l’eficiència energètica, la lluita contra la bretxa digital, la 
creació d’ocupació i el suport a les pimes i als emprenedors.
En la seua intervenció, l’alcalde va agrair al Ministeri la distinció rebuda, va 
reivindicar una major atenció per part de la resta d’administracions als 
municipis de Castelló i va destacar l’oportunitat i l’estímul que representa per 
a Vinaròs pertànyer a la Xarxa Innpulso, que reuneix a les 83 ciutats espanyoles 
més innovadores.

Vinaròs rep la distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”

Vinaròs s’adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
L’objectiu és fomentar entre la ciutadania la gestió correcta de les deixalles 

a través d’activitats i tallers de sensibilització

La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà
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L’Ajuntament s’ha adherit a la campanya de 
conscienciació sobre els danys que ocasiona el 
consum d’alcohol amb motiu del 15 de novembre, 
Dia Mundial sense Alcohol.
La campanya que posa en marxa des de la xarxa 
la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA) la Comunitat Valenciana 
i  se  centra especialment en la joventut, a més 
de tenir en compte la perspectiva de gènere. El 
consum d’alcohol des d’una edat primerenca és 
una pràctica social permesa i fins i tot exigida en 

certs cercles d’iniciació social. Cal responsabilitzar 
a les famílies de la importància d’educar a casa, 
de sensibilitzar-los perquè els mostren els perills 
associats al seu consum.
D’acord amb l’última enquesta d’ESTUDES del 
Ministeri de Sanitat, hi ha un consum rellevant de 
begudes alcohòliques a pesar d’estar prohibida la 
venda a menors. Segons les dades de l’informe 7 
de cada 10 estudiants d’entre 14 i 18 anys diu haver 
begut en l’últim any, mentre que 5 de cada 10 en 
l’últim mes, la qual cosa suposa una xifra pròxima al 

milió de joves. D’altra banda, també es pot realitzar 
una lectura positiva perquè 5 de cada 10 no ha 
begut. 
A Espanya els i les joves no perceben risc en el 
consum d’alcohol i es considera una pràctica poc 
perillosa en comparació amb altres substàncies. 
Cal destacar que segons les evidències científiques 
ens indica que, en molts casos, el consum d’alcohol 
es produeix per la baixa percepció de risc i la seua 
tolerància dintre de la societat, a més de la facilitat 
d’accés.

Vinaròs commemora el Dia Mundial Sense Alcohol

El Partit Popular de Castelló ha defensat a Vinaròs la cobertura mèdica que mereixen 
els veïns del nord de la província i els professionals sanitaris que els assisteixen. 
Ho han fet la senadora i portaveu provincial del PPCS, Salomé Pradas, i la diputada 
autonòmica del PPCV, Beatriz Gascó, a Vinaròs on s’han traslladat per a defensar, al 
costat del president local del PP, Lluís Gandia, i el portaveu del PP a l’Ajuntament 
de Vinaròs, Juan Amat, “la millor de les assistències sanitàries per als 100.000 
castellonencs assignats al departament de Vinaròs”.
Pradas ha posat l’accent en l’escrit remés pels professionals mèdics de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs al Síndic de Greuges reclamant empara davant el 
desmantellament li la  cobertura mèdica i assistencial que s’està duent a terme el 
govern de Ximo Puig. “Si la situació era ja de per si mateix crítica, amb una mitjana de 
135 dies d’espera per a una intervenció quirúrgica i el tancament de recursos mèdics 
com a dermatologia, els professionals alerten ara que a partir de l’1 de gener no es 
disposarà d’una plantilla suficient en radiologia que garantisca una assistència les 
24 hores del dia”.
Per a la portaveu provincial, “el fet que siguen els sanitaris els que recórreguen al 
Síndic de Greuges per a advertir de la crítica situació de l’Hospital Comarcal és el 
símptoma inequívoc que les polítiques socialistes lluny de protegir i cuidar, són 
nocives i atempten contra la nostra salut”. “El PSOE està més ocupat a redefinir la 
història i humiliar a Espanya amb la derogació del delicte de sedició que a garantir la 
protecció i salut a les famílies”.
I aquesta qualitat i seguretat als pacients “que reclamen els propis sanitaris” és “hui 
dramàtica”. “Mai abans havíem vist com la desesperació dels professionals arribava 
fins a aquest punt. Estem dirigits per uns polítics que, senzillament, estan fent mal a 
milers de pacients del nord de la nostra província”, ha declarat Gascó.
Per a la diputada autonòmica del PPCV, “la sanitat ha perdut pes amb el PSOE. En 
2023 projecta un pressupost que redueix en 460 milions la inversió executada 
en 2021”. Una retallada “que arriba en el pitjor moment, sense haver eixit d’una 
pandèmia que obliga a reforçar aquest pilar de l’estat de benestar que amb el PSOE 
perd pes específic”. De fet, ha assenyalat Gascó, “en 2023 el PSOE situa el pressupost 
global de Sanitat en el 29%, 3 punts menor que l’últim pressupost del PP, en 2015”.
“El PP exercirà de cordó sanitari enfront d’aquest atac injustificat que ens danya la 

salut”, ha declarat Pradas. Amb polítiques “que a nivell local exigeixen i 
reivindiquen l’assistència que per dret tenim tots els veïns que vivim en 
el nord de la nostra província”, ha manifestat Juan Amat. “Perquè hui el 
PSOE eternitza les llistes d’espera quirúrgiques, ens priva d’especialitats 
mèdiques i castiga els pacients a sotmetre’s a trasllats que superen una 
hora de viatge per a poder rebre tractaments”, ha postil·lat el portaveu del 
PP a Vinaròs.
“Estem preparats i disposats a deixar-nos la pell per aquesta província i 
a protegir a tots els castellonencs per a garantir els recursos que tenen 
el dret a gaudir. Perquè “viure en el nord de Castelló no ha de significar 
precarietat sanitària, tal com denuncien els propis metges en el seu escrit 
al Síndic de Greuges”.

El PPCS llança un SOS per a “salvar a sanitaris i pacients 
del col·lapse induït pel PSOE a l’Hospital de Vinaròs”

Salomé Pradas, Beatriz Gascó i Juan Amat
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L’objectiu és unir les empreses d’un mateix 
polígon en una entitat per tenir més força a 
l’hora de demanar ajudes i subvencions a les 

administracions per a la modernització i la millora 
de la competitivitat

X.Flores
L’Ajuntament de Vinaròs i el Grup de Pastissers han preparat una 
programació especial per a celebrar Santa Caterina, una festivitat molt 
arrelada a la nostra ciutat.   
La regidora d’Educació, Begoña López, al costat del president del Grup 
de Pastissers, Alberto Cerdán, van presentar dilluns aquestes activitats 
especialment pensades per al públic infantil i familiar.  
López va assenyalar que la festa es traslladarà enguany al carrer, 
concretament a diverses places cèntriques de la localitat, a més de l’auditori 
municipal, amb diversos espectacles per als més xicotets. Així, el 25 de 
novembre, dia de Santa Caterina, a les 16.45 en la plaça de Sant Antoni, 
actuarà L’Home Circ, i a l’auditori municipal, a les 17 hores, es representarà 
l’obra Safari. A les 17.15 hores, en la plaça Parroquial hi haurà la festa 
Xaxipiruli i a les 17.30 hores en la plaça del Cardenal Tarancón, l’actuació 
de titelles “Salvem el bosc”.  

Concurs de lloes 
Però la festivitat de Santa Caterina no és completa sense el tradicional 
concurs de lloes que impulsa el Grup de Pastissers, i que enguany s’avança 
al dia 23 de novembre a les 19 hores, a l’auditori municipal, amb el 
lliurament dels premis. Un concurs que aconsegueix el seu 25 aniversari en 
el qual participen tots els centres educatius de la localitat.  

Cal destacar que des de fa ja quatre dècades els pastissers de la localitat 
estan donant un impuls a aquesta festa, i aquesta és ja la 25 edició del 
concurs de lloes que ells mateixos organitzen entre els centres educatius 
de la localitat en tres categories de cursos, segons va destacar el president 
del gremi, Alberto Cerdán. El premi del concurs consisteix en un lot de 
llibres i un pastisset de Santa Catalina embolicat a l’interior d’una caixa de 
sabates, com es menjava antany. Després del concurs de lloes, es celebrarà 
el divertit concurs de menjar pastissets de merenga. 

Tradició 
L’associació pastissera elaborarà un any més milers de pastissets o 
prevalgues de Santa Catalina a base de clara d’ou, sucre i cabell d’àngel o 
fruita confitada com a farciment. Tota una picada d’ullet a una tradició per 
la qual es lluita per l’administració local i l’àmbit privat per a mantindre-la 
de generació en generació.  
I és que, sens dubte, Santa Caterina és una de les festivitats més arrelades, 
que més generacions uneix i que han ressorgit en els últims anys després 
de romandre sense #celebrar durant algunes edicions. La recuperació 
d’aquesta tradició ha sigut degut a l’esforç de tota la societat. Col·legis (que 
continuen celebrant la festa), ajuntament, el Grup de Pastissers, i els pares i 
mares han sigut fonamentals per a recuperar i mantindre una festivitat que 
a principis del segle passat es prolongava durant quasi tota una setmana. 
La tradició, llavors, manava estrenar nova roba i sabates, com #preparar per 
al fred hivern, a més de confessar o #desplaçar fins al riu Cervol a #menjar 
la “prima”, substituïts després pels pastissets de merenga.

Vinaròs omplirà les places 
de festa per Santa Caterina

El concurs de lloes que organitza el Grup 
de Pastissers arriba a la 25 edició

La regidora Begoña López, amb els membres del Grup de Pastisseria 
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Sortíem d’una pandèmia global i ens fiquen a una guerra “europea” (V)
Per Francisco Amat, biòleg

I qui guanyarà aquesta guerra? Segur que ni 
Ucraïna, ni Rússia. La patiran, i de retruc la patirà, 
i molt, Europa.  Quin paper ha fet Europa des del 
principi i fins ara mateix ? Es pot descriure amb 
la figura metafòrica dels bous que, lligats al jou 
que representa l´OTAN, arrosseguen el carro dels 
interessos dels EEUU.  Podem dubtar de què es 
tracta d´una situació que respon al “messianisme 
polític” que caracteritza “l’hegemon” actual 
personalitzat en els Estats Units d´Amèrica? 
Ja hem dit que aquesta circumstància és 
conseqüència del feliç esdeveniment que tanca 
la història del segle XX: la caiguda del mur de 
Berlin i la desfeta de la URSS. Fins a les hores 
hi havia un “equilibri del terror” que garantia 
l´estabilitat del món, les dues superpotències 
podien fer neteja de la seva esfera d’influència 
particular, dominant els respectius satèl.lits, al 
temps que cada una exercia el paper de fre de 
l´altre.

Aquest messianisme, però, es tradueix en el 
menyspreu que l´administració americana ha 
tingut davant de qualsevol país que li hagi posat 
les mes mínimes traves, responent a allò que va 
manifestar en John Quincy Adams, 6º President 
dels EEUU (1825-1829): “Els Estats Units no te 
amistats permanents, sinó interessos permanents”. 
Ja ve d´antic. I quin reflex te aquesta disposició 
tan amigable en relació a la guerra d´Ucraïna i 
els esdeveniments que li varen servir de pròleg ?

Quan la URSS va “implosionar” (1991), com 
explicàvem en el capítol I , per la conxorxa 
de Boris Yeltsin, president de la república 
socialista de Rússia, de Leonid Kravchuck, de la 
d´Ucraïna, i de Stanislav Shushkevich, de la de 
Bielorússia, el comunista Leonid Kravchuck, 
membre del Soviet Suprem, va romandre com 
a president d´Ucraïna (1991-94). Una situació 
socioeconòmica molt desfavorable pel poble va 
portar a un procés electoral, que va guanyar el 
comunista Leonid Kuchma, president d´Ucraïna 
entre 1994-2005 (dos mandats). Es diu que 
gràcies a la seva política exterior, Ucraïna es 
va convertir en membre del Consell d´Europa 
(1995), i va signar un acord d´Associació Especial 
d´Ucraïna a l´OTAN (1997) durant la cimera de 
l´Aliança a Madrid . Ja anava la cosa. El 2002 
Ucraïna demanava l´entrada a l´OTAN, però no 
seria fins la cimera de l´Aliança a Bucarest (2008), 
on se li va dir que això seria possible en un 
futur.....Van haver moltes declaracions de façana 
de part de l´OTAN, i alguna petita participació 
de Kiev en operacions militars de l´Aliança a 
Bosnia, Kosovo i Afganistan. De fet, des de la 
independència (1991), i durant les ultimes tres 
dècades, Ucraïna s´ha mantingut en una corda 
fluixa, basculant entre Occident i l´Est vinculat a 
Rússia, “flirtejava” amb Occident, mentre rendia 
homenatge a Moscou.  

A les eleccions de 2005 Kuchma es va aproximar 
al partit “Nostra Ucraïna”, de l´aspirant  Victor 
Yuschenko, clarament pro occidental. Yuschenko 
és recordat perquè durant la seva campanya 
electoral (2004) va ser enverinat amb “dioxines”, 
que li van desfigurar la cara. Va guanyar les 
eleccions parlamentaries, ocupant la presidència 
entre 2005-2010. Durant el seu mandat Ucraïna 
va ingressar a la Unió Mundial del Comerç. A 
les eleccions presidencials de 2010 va perdre 
en front de qui havia sigut Primer Ministre 
amb ell: Victor Yanukovich. Aquest va ocupar 
la presidència entre 2010-2014. No va ser un 

període gens tranquil per Ucraïna per molts motius. La 
seva presidència va ser molt protestada, s´hi produïren 
disturbis freqüents i morts. Aquests moviments van 
provocar el conegut com “Euromaidan” (plaça del 
mateix nom a Kiev), període entre novembre de 2013 
i febrer de 2014, amb revoltes entre una ciutadania 
dividida, uns demanant la integració a la Unió Europea, 
majorment gent de Kiev i de la zona occidental (75-80 
%), mentre la població del centre d´Ucraïna opinava 
això mateix en un 56 %. Al sud, Crimea,  i a l´Est, només 
afavorien aquesta integració entre 18 i 30%.  Eren 
prorussos, es decantaven majorment cap a Rússia. A 
Crimea, a Sebastopol, hi havia la base naval russa de la 
Flota del Mar Negre. Encara hi es. 

El 22 de febrer de 2014, Yanukovich va desaparèixer de 
Kiev sense destí conegut, sense informar el Parlament. 
Va reaparèixer el 28 de febrer a la ciutat de Rostov del 
Don, Rússia, on va denunciar que havia sigut objecte 
d´un colp d´estat. Això el suposa haver sigut pro rus, si el 
comparem amb la tendència pro occidental d´anteriors 
i posteriors presidents. 

La revolta Euromaidan i la fugida de Yanukovich 
varen provocar un procés electoral anticipat que va 
guanyar Petro Poroshenko, un empresari milionari 
molt conegut com el “rei de la xacolata”. També polític, 
que va ser Ministre de Relacions Exteriors, i de Comerç 
i Desenvolupament, president del Consell del Banc 
Nacional d´Ucraïna , en el govern de Yanukovich. Va 
ocupar la presidència entre 2014 i 2019. No va ser un 
període senzill. S´havia perdut la península de Crimea 
en favor dels russos, persistien els conflictes o guerra 
separatista de Donetsk i Lugansk, l´economia estava 
en recessió, la divisió entre els ucraïnesos creixia. 
Aparegueren molts escàndols de corrupció, com el 
desviament de diners de l´exercit. Un grup de 13 
diputats formaren una “Plataforma Anticorrupció” per 
demanar el cessament del primer ministre Arseniy 
Yatsenuik i altres alts càrrecs de l´executiu. 

A Poroshenko se´l ha involucrat en els escàndols 
dels Panama Papers i Paradis Papers.  El seu índex de 
popularitat va caure per sota del 20%. L´Institut Gallup 
informava que Ucraïna tenia el nivell de confiança, en 
el seu govern, més baix del món.... Es diu que la fortuna 
de Poroshenko va créixer en 400 milions US$ entre 

2012 i 2020, mentre el país patia una gran crisi 
econòmica.

Amb tot això el febrer de 2019 es modificava la 
Constitució d´Ucraïna per definir les normes de 
la cursa estratègica per assolir la membresia de 
la U.E i l´OTAN. Però el que està prou clar és que, 
fins ara, i de moment, Ucraïna no compleix els 
estàndards democràtics  mínims i de control de 
la corrupció exigits per l´OTAN per ser aspirant. 
Així ho especificava el informe de The Economist 
(Democràcia Global - 2021), col·locant el país en el 
lloc 87 dins la classificació dels països considerats 
democràtics.

Bé, estàvem amb Poroshenko, rodejat per totes 
bandes per la corrupció. Tant es així que va ser 
jutjat i empresonat, com sospitós de “finançar el 
terrorisme”, en haver comprat carbó a la regió del 
Donbas, controlada pels separatistes prorussos. 
El 19 de gener de 2022 se´l deixava en llibertat 
sota paraula. Poroshenko sempre ha negat totes 
les acusacions, i assegura que el procés contra 
ell ha sigut motivat i instigat políticament per 
l´actual president, Volodimir Zelensky, qui el va 
guanyar en les eleccions presidencials de 2019. Ja 
ha aparegut Zelensky.Però abans de l´ascens de 
Zelensky..... s´havia de posar ordre en un país que, 
com ja hem dit, patia del mal vici de gronxar-se, 
ara cap Occident, ara cap a Rússia. 

Un país que volia incorporar-se a la Unió Europea, 
però que el president Yanukovich es va negar a 
signar l´acord d´associació, al temps que la UE no 
feia cap gest seriós per apaivagar les múltiples 
crisis d´un país poc fiable. I això cansava tan 
als propis ucraïnesos, que tenien un mal viure, 
merescut o no,  com als EEUU i l´OTAN,  a la que 
també es volien adherir des dels principis dels 
1990. 

Arran de la negativa del president Yanukovich, 
l´administració americana va decidir prendre-
hi part. El que es va fer molt evident amb la 
participació en l´afer ucraïnès de la Subsecretària 
d´Estat dels EEUU, Victoria Nuland. Ja hi tenim als 
americans ficant cullerada. 
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Julián ZaragozàJulián Zaragozà
La tardor de Vinaròs Lloes de Santa Catalina 2022

Xiquets i xiquetes
Vinaròs és llepolia

Arriben els pastissets
En vostra algaravia

La lloa preparada
Festa de transmissió

Sou una passada
No perdeu il·lusió

Santa Catalina satisfeta
El vestit estrenant
En dia de volteta

Els llibres descansant

Les escoles clamor
Alumnat en divertiment

Costum de tardor
Vinaròs en entreteniment

Fomentant la relació
En canvi social

Whatsapp de comunicació
Tecnologia en potencial

Companys en estimació
Mestres en valors

Camins d’educació
Món en colors

Vinaròs, novembre 2022
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Enguany, sí que podem dir, que és el primer any que la 
residència està en funcionament i plena de vida! 

El nostre dia a dia, com en una casa, consta d’unes 
rutines i dintre d’aquestes, estan les activitats. 
Diàriament, cada unitat realitza activitat física, 
cognitiva i/o lúdica adaptada a les capacitats dels 
nostres usuaris, però per trencar aquesta rutina, 
hem anat adaptant-nos a les circumstàncies de la 
COVID-19 per poder celebrar les festivitats que fora, 
tothom celebra, com ara: carnestoltes, l’aniversari del 
centre, festes de Sant Joan i Sant Pere…, a més de fer 
activitats en la comunitat sempre que podem.

A poc a poc, estem realitzant més activitats dintre del 
centre i la nostra il·lusió, és que tot torne a ser com 
abans, així poder contar tant en les famílies, com en 
qualsevol persona i/o associació que vulga col·laborar 
per canviar el nostre dia a dia i realitzar tallers, 
activitats o sortides diferents, ja que qualsevol idea, 
serà ben rebuda. Esperem que l’any vinent, siga per fi, 
l’any de l’autèntica normalitat. 

No dubteu en visitar-nos, sereu molt benvinguts!

Podeu contactar en nosaltres per telèfon 964040076 
o per mitjà del compte que tenim a  l’Instagram: 
Onacare Vinaròs o al Facebook: OnaCare Vinaròs

ONACARE VINARÒS 
Un any adaptant-nos a la nova normalitat
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Charla informativa,
¿Qué aportan a mi salud

 las sesiones de Tameana?

S A N A N D O  E L  A L M A

SÁBADO DÍA 19 DE NOVIEMBRE 

de 18.00 h  a  19.30 h  

+Info: 611 623 052  www.dipayogakala.com; 
 c/ San Rafel del riu , nº 7, VINARÒS

con Neus Ulldemolins Miralles,
Terapeuta Transpersonal

Entrada Libre. Reserva tu plaza. Aforo limitado

RESUM CLIMATOLÒGIC OCTUBRE 2022 A VINARÒS 

               
Temperatura  Pluja  Vent 

  ºC Dia Hora    l/m2 Dia Hora    Km/h Dia Hora Direcc. dominant 

Mitjana 20,9 -- --  Dia més plujòs 26,9 07 --  Mitjana -- -- -- -- 
Mínima 13,8 01 08:15  Màx. Intensitat 114,3 06 23:19  Màxima -- -- -- -- 
Màxima 26,3 14 12:00  Total Mes 53,1 -- --       

½ Día + calorós 20,7 14             
½ Día + fred 19,6 01             

 
 
 
Aquest Octubre ha sigut un mes extremadament calorós: La temperatura mínima ha sigut 0,9ºC més baixa que la mínima 
del mes d’Octubre de 2021 (la Temperatura mitja ha sigut 1,9ºC més alta que a l’Octubre de 2021). I el dia més caloròs, 
amb una temperatura de 26,3ºC el día 14 (la temperatura del dia més calorós d’Octubre de 2021 va ser de 26,6ºC), sent 
la sensació tèrmica màxima el dia 14 d’octubre, a les 15:30h, amb una temperatura de 27,8ºC). 
 
També cal destacar que la temperatura màxima del mes no ha baixat de 22,0°, i la temperatura mitjana no ha baixat de 19,2°C, la qual cosa 
ha fet d'Octubre un mes calorós. No hi ha precedents d'un mes d'octubre tan càlid com el de 2022 en la Comunitat Valenciana i, en el litoral, on ha 
bufat una mica de llevant i brises, han suavitzat alguna cosa les temperatures (les anomalies a l'octubre han estat al voltant de +2ºC). 
 
Així mateix, aquest mes ha sigut un mes plujos, amb un total de 8 dies amb pluja: La precipitació acumulada ha 
sigut 53,1 l/m², sent el dia més plujos el dia 07 d’Octubre, amb una pluja total de 26,9 l/m², i amb una intensitat 
màxima el día 06, de 114,3 l/m². El mateix mes de l'any anterior la precipitació total va ser de 20,8 l/m². 
 

Per problemas tècnics el vent no ha marcat aquest mes. Preguem disculpes. 
 
. 
 

                                                                                                     Dimarts, 08/11/2022, 17:00h 
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calorós. No hi ha precedents d’un mes d’octubre tan càlid com el de 2022 en la Comunitat Valenciana i, en el litoral, on ha bufat una mica de llevant i brises, 
han suavitzat alguna cosa les temperatures (les anomalies a l’octubre han estat al voltant de +2ºC). Així mateix, aquest mes ha sigut un mes plujós, amb un 
total de 8 dies amb pluja: la precipitació acumulada ha sigut 53,1 l/m², sent el dia més plujós el dia 7 d’octubre, amb una pluja total de 26,9 l/m², i amb una 
intensitat màxima el día 6, de 114,3 l/m². El mateix mes de l’any anterior la precipitació total va ser de 20,8 l/m².

El mercat municipal acull la exposició fotográfica “Es tracta de persones”, inaugurada 
dilluns per la regidora de Política Social Amalia Cabos i els fotògrafs Fanny Pérez i Juan 
José Todolí, i visitable fins al 26 de novembre. Es tracta d’una mostra d’aquests dos 
autors amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que naix amb 
l’objectiu de denunciar la magnitud d’aquest greu problema i lluitar contra aquesta 
xacra social, a més de reivindicar els drets socials de les dones i xiquetes víctimes del 
tràfic de persones amb finalitatd’explotació sexual.  L’exposició és una mostra a través 
de la qual es pot veure a quines violències están sotmeses aquestes dones i xiquetes, 
així com sentir les seues emocions de por i angústia.

El Mercat municipal acull l’exposició ‘Es tracta de persones’

X.Flores
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Amigos de Vinaròs, con el cantante de Los Sirex, Leslie, en La Rosaleda del paseo (año 1967)

Recuerdos de antaño

Mig centenar 
d’habituals usuaris i 

usuàries de la piscina 
Servol de Vinaròs i les 

seues instal·lacions 
esportives participaren 

en un sopar de 
germanor en un cèntric 

restaurant. Tots els 
anys en aquestes dates 
es fa aquesta trobada 

gastronòmica.

Sopar de germanor
A la Comparsa els Dormilons sempre 
tindràs un lloc al nostre cor. Descansa

En record de 
Juanjo Ayza
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El día 5 de noviembre, la comparsa Va que Xuta presentó 
a la reina que nos representará el próximo carnaval. Mar 
Sánchez fue la elegida para el 2023. Mar tendrá el honor de 
representar a la comparsa. También se dió la despedida a 
Emanuela, la reina que  ha representado a Va que Xuta en 
el carnaval 2022.
Gracias Emanuela.
La comparsa Va que Xuta, es una comparsa   infantil, 
también está abierta a los adultos, que desde hace dos 
carnavales, algunos acompañan a los niños en los desfiles.
Invitamos a todos en general a hacerse socios/as, ya que 
hay necesidad de renovarse.
Las cuotas son muy asequibles para   cualquiera que 
desee participar en el carnaval. Los/as interesados/
as pueden ponerse en contacto en la dirección 
electrónica vaquexuta@gmail.com.

‘Va que Xuta’, en marcha

Reines comparsa ‘Arramba i Clava’ 2023

El passat dissabte 12 de novembre, la comparsa ‘Arramba i Clava’ va presentar a Júlia Medina i a Yria Fibla .reines 2023

LLAMAMIENTO DE CÁRITAS VINARÒS 
El último fin de semana  de noviembre días 25, 26 y 27 se celebra (como todos los años) 

LA GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS.
Cáritas Vinaròs colabora ofreciendo sus voluntarios, además de todas las personas que 

nos quieran  ayudar. Este año Cáritas tiene asignados todos los supermercados de Vinaròs 
por lo que necesitamos un gran número de personas.

Los turnos por supermercado y día son:
de 9:30 a 13 h.

de 13 a 16 h.
de 16 a 19 h
de 19 a 22 h.

Las personas que quieran colaborar deben llamar de 9 a 13 h. los días 21, 22, 23 
y 24 de noviembre al número de teléfono 964 456 859. Allí podrán apuntarse al 

supermercado, día y turno que mejor se les acople.
Necesitamos su colaboración para, entre todos, poder recoger la mayor cantidad de 

alimentos que tantas y tantas personas en nuestra cuidad necesitan.
Anticipadamente.....

MUCHÍSIMAS GRACIAS
Junta de Cáritas Vinaròs

La Penya Llagostí Groc disfrutando del último partido del Villarreal CF en el Ciudad de Valencia

Penya Llagostí Groc
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Salvador Quinzá Macip

Joventuts Musicals de Vinaròs nos ofrecen la tercera y última 
actuación en el Festival de Música de Cambra “Ciutat de Vinaròs”

Con este concierto a cargo del “Trío Clariphonia”, 
el pasado sábado día 12 del presente mes, 
finalizaban la serie de tres conciertos propuestos 
por JJMM de Vinaròs, para suplir, de momento, 
el ya afamado Concurs Internacional de Música 
de Cambra “Ciutat de Vinaròs”.
Si finalizaba mi comentario la pasada semana 
con la frase de “La finalidad de un concierto está 
en su divertimento”, en este concierto del “Trío 
Clariphonia” lo tuvimos por parte doble.

Nos llamó mucho la atención del instrumento que 
interpretaron los músicos Josep Sancho natural 
de Les Cases d´Alcanar, Cecilia Serra natural de 
Tarragona y Julio Fresneda natural de Alcoi. El 
instrumento que interpretaron los tres fue el 
“Corni di bassetto” el cual podrán observar en las 
fotografías.

Preguntando a la directiva de JJMM, me aclaraban 
que era la primera vez que se traía a Vinaròs, un 
conjunto que interpretara esta clase de instrumento. 

Este instrumento está dentro de la familia de 
los instrumentos de viento, concretamente del 
clarinete. El Corni di bassetto se le puede traducir 
su nombre a cuerno de bajete o clarinete tenor.                
Inventado en el s. XVIII, y que el compositor W.A. 
Mozart utilizó este instrumento en muchas de sus 
obras compuestas para música de cámara dentro 
de los instrumentos de viento.

Ante este importante concierto, no podemos dejar 
de informarles con el programa.

                                      Programa

W.A. MOZART  PORGI AMOR (LE NOZZE DI 
FIGARO)

A. SALIERI  MARCIA DI CAMELO (PALMIRA, REGINA 
DI PERSIA)

W. A. MOZART  DER HÖLLE RACHE KOCHT IN 
MEINEM HERZEN

. PA-PA-PA(DIE ZAUBERFLÖTE)

.  NON PIÙ ANDRAI (LE NOZZE DI FIGARO)

V. MARTÍN Y SOLER  COTILLÓN (UNA COSA RARA)

W.A. MOZART 

. MENUETTO I K439B

. RIPOSATE, VEZZOSE RAGAZZE (DON GIOVANNI) 

. ADAGIO K439B 

. LÀ CI DAREM LA MANO (DON GIOVANNI) 

 . MENUETTO II K439B

.  RONDÒ K439B

No fue de extrañar, que los compositores W.A. 
Mozart, A. Salieri y V. Martín Soler, fueran los 
escogidos por haber escrito parte de su obra cara a 
este concreto instrumento, sobre todo W.A. Mozart.
Me extrañó ver en el escenario dos atriles, uno 
en cada lado a una altura como para presentar. 
Al dar inicio el concierto, usaba el atril Cecilia 

Serra y nos presentaba al conjunto. Más tarde fue 
simultaneando la presentación con Josep Sancho. 
Los comentarios, excepcionales. Así. Nunca hemos 
salido de un concierto conociendo tanto a los 
compositores, sobre todo a Mozart, del cual nos 
leyeron cartas hablando de él, así como la última 
escrita por el mismo Mozart. Admiramos la locución 
y el saber transmitir de ambos músicos, de Josep y 
Cecilia. Les aseguro que fue del agrado de todos los 
presentes, y que a pesar del peligro del mal tiempo 
con “dana” incluida, casi llenaron el auditorio. Su 
presentación, excelente.
Vayamos ahora a la interpretación musical de los tres 
músicos. La interpretación, excepcional. Supieron 
transmitir en cada obra que nos inpterpretaron.
Permítanme que finalice con la frase que a mí me 
gusta denominando lo que tendría que ser una 
buena actuación musical: “La finalidad de un 
concierto está en su divertimento”. Pues Josep, 
Cecilia y Julio, les aseguro que lo consiguieron. Eran 
ovacionados, tanto en las presentaciones, como 
al finalizar la interpretación de cada pieza. Me 
encantó el sonido del “Corni di bassetto”. Pareció 
increíble como con tan solo tres instrumentos, 
llenaran de música todo el escenario del auditorio. 
Mis felicitaciones al “Trío Clariphonia”, el cual, tuvo a 
bien después de tantas ovaciones, de regalarnos un 
“bis” con un fragmento de la ópera de Don Giovanni 
de W.A. Mozart. Felicito también a nuestras JJMM 
de Vinaròs, por el éxito de este concierto, supieron 
escoger bien, y les deseo, que el próximo año 
2023, podamos retomar de nuevo el Concurs 
Internacional de Música de Cambra “Ciutat de 
Vinaròs”.

Presentó Cedcilia Serra Presentó Josep Sancho

Trío Clariphonia
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Fins al 27 de novembre de 2022 
AUDITORI MUNICIPAL 

Horari: De 18  a  21  hores 
Col-labora: 

2022 

XIV 

¡Qué bonitas son las fiestas!
las de Vinaròs, sonadas,

como son Semana Santa, Patronales,
y muchas más renombradas.

Sobresalen sus vistosos carnavales,
los Nanos i Gegants,

las comparsas, y el tambor
acompañando los actos,

para darles esplendor.

Los conciertos de la banda,
del Orfeó sus canciones,

que agrandan el corazón.
La Coral García Julbe,

que lo hace con primor.

Las múltiples comparsas, 
de mil colores vestidas,

desfilando por las calles,
repartiendo su alegría,
y causando sensación.

¡Todo es jolgorio!
¡Que no se pare la fiesta!

Y cuando el cuerpo no aguante,
se baja el telón, y en paz,

a descansar unos días, 
para volver a empezar.

El Vinaròs festero

Carlos García Gallardo
Vinaròs, octubre 2022

  T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A                                      

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

 

Dissabte, 17 desembre,  11h30’ 

Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs 

“HISTÒRIA DE UNA ESCALERA ”                     
                                            de BUERO VALLEJO                   

 

  PRESENTEN EL LLIBRE : Regina Prades i Joan Comes  
                                        (Professors/Directors de teatre)  

 
 

 
 
 

Historia de una escalera és la primera obra d'Antonio Buero Vallejo, 
estrenada en 1949. L'obra inaugura en l'escena espanyola una tendència de 
teatre realista i social. Tota l'obra té lloc en un únic escenari: una escala d'un 
edifici de pisos de classe mitjana-baixa. En escena tres generacions per a 
representar la frustració social i existencial en la vida espanyola de la primera 
meitat del segle XX. L'escala, espai tancat i simbòlic, i l'inexorable pas del 
temps afavoreixen una estructura cíclica i repetitiva que subratlla el fracàs 
dels personatges. 

Gran èxit de la presentació a la biblioteca de Vinaròs de la primera novel·la de Juan José 
Gilabert “Ápeiron. El secreto del valle”. E.F.

Presentació de ‘Ápeiron’, primera 
novel·la de Juan José Gilabert

 Excel·lent conferència a la Fundació Caixa Vinaròs pel reconegut paleontòleg. Francisco J. Ortega, descobridor i estudiós de diferents espècies de dinosaures.  

E.Fonollosa
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L’Obac Trio

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
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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

Exposicions Entitats
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Emili Fonollosa

Pinturas fingidas (Parte I)
 Per Fernando Juan

Corrían los años 2013 y 2014 
en que, cuando paseábamos 
por los alrededores de la iglesia 
arciprestal veíamos como, por 
la acción de unos trabajos de 

restauración de la fundación “La Llum de les Imatges”, 
aparecían en su fachada una serie de pinturas y 
serigrafías, desconocidas por todos nosotros; y 
como, tras su finalización, se nos explicaba su origen 
extraordinario, que realzaba, todavía más si cabe, el 
valor como BIC de nuestra arciprestal.

Eran unas pinturas clasificadas como “pinturas 
fingidas”, fechadas en el siglo XVIII y escondidas a 
nuestra visión durante muchísimos años, puesto 
que ni en las fotografías más antiguas de nuestra 
iglesia aparecen.

2014. Estamos en el año 2022. Han pasado 8 años. 
8 años. Durante estos 8 años, las pinturas han 
estado expuestas a las inclemencias del tiempo, 
contaminación, bacterias y hongos. 8 años.  8 años. 

El deterioro durante estos años ha quedado bien 
patente, y ha sido expuesto y denunciado por 
vecinos y asociaciones culturales. 8 años. Después 
de discusiones y negociaciones, el obispado 
(dueño del edificio) y la Diputación de Castellón 
se hacen cargo de la nueva restauración, la que se 
está realizando actualmente, y una vez iniciada los 
técnicos valoran la pérdida de las pinturas hasta en 
un 90%.

Y aquí nos planteamos la siguiente duda: ¿Por qué 
se han degradado estas pinturas en poco más de 4 
años? (Las denuncias de la degradación se iniciaron 
hace 4 años, aproximadamente).
Caben dos hipótesis:

- La hipótesis técnica: Puede ser que durante la 
primera actuación no se realizó la aplicación de la 
capa hidrofugante (protectora), que se realiza para 
la protección de las restauraciones, con lo cual se 
explicaría su rápida degradación.

- La hipótesis climática: En solo 4 años, unas 
pinturas que se realizaron en el siglo XVIII para 
ser vistas (no para ser ocultadas), han sufrido 
gravísimas inclemencias climáticas, físicas, químicas 
y biológicas, unas 50 veces más intensas (dividiendo 
200 años entre 4 nos sale una intensidad 50 veces 
mayor). Ha sido el cambio climático.

- También podríamos hablar de confabulación 
judeo-masónica contra no sé qué partido que 
fundó no sé qué fundación que realizó la primera 
restauración.
Elija el lector la que más le convenga.

Concejal de RRHH y Cultura

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

Alsina callado ante los graves 
problemas del hospital Por Marcela Barbé

La casa por el tejado

El hospital de Vinaròs, 
situado al Norte de la 
provincia de Castellón es 
un hospital comarcal que 

ofrece asistencia a más de 100.000 personas, cosa que 
se incrementa en épocas estivales a más del doble.

Debido a su ubicación es complicado mantener 
la plantilla de facultativos y más difícil será si no 
se incentiva como es debido para que les resulte 
atractivo el solicitar estas plazas.

Los jefes de servicio de dicho hospital están 
advirtiendo últimamente de la grave situación por 
la que están pasando, advierten que a partir del 1 de 
enero 2023 no van a disponer de personal suficiente 
para cubrir las guardias en el servicio de Radiología 
, últimamente dos facultativos jóvenes han decidido 
acceder a otros hospitales donde les ofrecían mejores 
condiciones.

A día de hoy no tenemos ningún dermatólogo, ni 
psiquiatra infantil, escasos psiquiatras para adultos, no 
hay reumatólogo ni urólogo para cubrir consultas. Por 
todo ello se derivan pacientes a Castellón y Valencia, 
es vergonzoso que teniendo un gran hospital como el 
que tenemos en nuestra ciudad no contemos con la 
asistencia obligada por falta de profesionales.

Hace pocos días salió en prensa (por eso nos enteramos 
como siempre) que nuestro alcalde se reunió con el 
Presidente de la Diputación para tratar entre otros de 
este tema, según el Presidente sr. José Martí declaró 
que son conscientes del gran esfuerzo que realiza 
la Generalitat Valenciana para dotar técnicamente 
a esta infraestructura sanitaria. Nosotros pensamos 
que no se hace lo suficiente cuando no acuden los 
facultativos necesarios que se precisan para cubrir las 
bajas. 

También se habla que se ha contratado la redacción 
del proyecto para la ampliación de 18 nuevas 
consultas en el hospital , sobre todo de traumatología 
y oftalmología por un importe de alrededor del 
millón de euros, todo esto es estupendo si llegado el 
momento funcionase pero...si las que tenemos ahora 
están cerradas por falta de personal, no se para qué 
ampliar si luego no se puede cubrir con nuevas plazas 
de facultativos. Esto es empezar la casa por el tejado, 
a mi pobre entender.

Es incomprensible el disponer de nuevas consultas 
externas, cosa necesaria al mismo tiempo, cuando no 
se cuenta con personal sanitario para llenarlas.

Este problema se debe tomar muy en serio porque 
no se puede jugar con la salud de las personas, es un 
tema demasiado importante para que no se le dé la 
MAYOR PRIORIDAD.

Desde el Partido Popular 
de Vinaròs hemos venido 
denunciando de forma 
reiterada y sistemática 

el desmantelamiento que la Generalitat Valenciana, 
presidida por el socialista Ximo Puig, está realizando 
del Hospital comarcal de Vinaròs.

También hemos denunciado el silencio durante 
todo este tiempo del alcalde de Vinaròs, Guillem 
Alsina, que ha preferido posicionarse al lado de la 
Conselleria en lugar de defender los intereses de los 
vinarocenses.

La pasada semana todos los jefes de servicio del 
Hospital de Vinaròs remitieron una queja ante el 
Síndic de Greuges para denunciar que a partir del 
1 de enero de 2023 no dispondrán de personal 
suficiente para cubrir las guardias de 24 horas en 
el servicio de Radiología. Denunciaban también la 
escasa plantilla de facultativos y la no sustitución de 
las bajas.

El programa de prevención de cáncer de mama 
estuvo paralizado ocho meses por falta de personal; 
actualmente el Hospital de Vinaròs no dispone de 
dermatólogos y los pacientes que requieren una 
consulta en esta especialidad son desplazados hasta 
una clínica privada de Valencia. A ello se suma la 
falta de psiquiatría infantil, reumatólogo o la falta de 
urólogos que impide cubrir quirófanos y urgencias. 

La Conselleria de Sanidad ha bajado los brazos 
antes los problemas crecientes que padece nuestro 
Hospital. La falta de respuesta y, sobre todo, la falta 
de soluciones es la demostración de un gobierno 
agotado que necesita con urgencia un cambio.
Pero si grave es la dejadez de la Conselleria más 
grave es el silencio de Alsina. Los vinarocenses 
necesitan de un alcalde que levante la voz y defienda 
los servicios sanitarios de nuestros vecinos ante 
quien sea, pero nos encontramos con un alcalde que 
prefiere actuar como candidato socialista y poner 
sordina a las demandas del personal sanitario.

El compromiso del Partido Popular es con Vinaròs y 
con los vinarocenses. Con Juan Amat como alcalde 
la Conselleria escuchará todos los días las exigencias 
de nuestros profesionales hasta que se solucionen, 
porque no nos callaremos como hace Alsina. En 
muchas ocasiones los problemas no tienen fácil 
solución, pero seguro que no se solucionan si el 
Alcalde permanece callado. 
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Pintures fingides

“S’ha perdut més en els darrers nou anys que en 
els últims tres-cents” Són declaracions a la Ser 
de Marcos Roca, cap encarregat de les feines 
de restauració de les pintures esgrafiades de 
la nostra Arxiprestal. Una sucosa entrevista a 
la ràdio que també indica que queden menys 
d’un 10% de les pintures originals per manca 
de manteniment o perquè no es van consolidar 
quan es va realitzar la primera intervenció 
sobre elles.
És a dir, des de l’any 2013 que se van dur a 
terme les obres emmarcades en allò que 
s’anomenà “La llum de les imatges” i que si no 
recordo malament va costar a l’erari públic més 
de 900.000 euros, unes pintures úniques que 
havien restat fins aleshores sota uns líquens 
i fongs que els hi servien de protecció contra 
agents externs com el fum dels cotxes, el sol, 
la pluja... han sofert un deteriorament quasi 
total. A més a més, des de la finalització de dita 
actuació sobre el patrimoni ningú va operar 
ni fer cap manteniment fins avui malgrat les 
crítiques i requeriments que des de part de la 
societat civil s’hi portaven a terme. Tothom que 
hi passava podia constatar com dia rere dia les 
pintures es deterioraven, tothom menys qui 
havia de posar-hi remei. Nou anys, nou, sense 
que cap tipus de manteniment ni estudi.
Al remat un altre desastre irrecuperable que 
es perpetra contra tot Vinaròs. El record de 
les màquines que un dissabte matí assolaren 
l’antic Convent de Sant Francesc torna amb 
altres formes però amb resultat idèntic; la 
pèrdua de patrimoni local, però, en compte 
d’enderrocar-lo vilment, fem suposades 
actuacions regeneracionistes mitjançant l’erari 
públic amb similars conseqüències nefastes.
I com sempre cap responsabilitat, ni els tiris ni 
els troians se’n sabran res. Si de cas, sortiran 
amb informes tècnics que no entendrà ningú 
i aquí pau i després glòria. Només si en poden 
treure rèdit polític la polèmica anirà a més i 
es tiraran els trastos al cap dialècticament i 
es donaran les culpes els uns als altres, però, 
com la responsabilitat de la catàstrofe afecta 
els dos principals partits polítics, no albirem 
cap esment als espais públics de deliberació 
política. I així anirem fent fins que escampe o 
fins la pròxima roda de premsa, qui dia passa 
any empeny.
Un altre atemptat patrimonial i cultural sense 
cap responsabilitat ni tècnica ni política que 
pel que sembla importa ben poc dins dels 
àmbits del poder municipal, autonòmic i fins i 
tot al segle XXI i encara que semble mentida, 
provincial i eclesiàstic. Unes institucions 
més compromeses amb el patrocini de 
“marcianitos”, disfresses i soroll que massa 
sovint hem convertit en cultura quan no són 
més que divertiments per a un poble que 
prompte, si Sant Sebastià no ho impedeix i hi 
posa una mica de seny, no sabrà ni d’on ve ni on 
va. Ja va sent hora de preguntar què, qui i com 
s’ha aplegat fins aquí sense que ningú s’adone 
de la desaparició d’un tros importantíssim del 
patrimoni de tots els vinarossencs. 

Som d’esquerres, som republicans. Som 
vinarossencs i valencians
vinaros@esquerra.cat

Antoni Josep Saragossà Sorlí

Juan B.Patón Silva

Manuel Villalta

La familia y la sociedad

Querer es poder

La familia es la unidad más pequeña de la sociedad y 
está compuesta por personas unidas por diferentes lazos. 
Esa unión puede deberse a vínculos consanguíneos o a 
vínculos constituidos y reconocidos a nivel legal y social, 
como es el caso del matrimonio y la adopción. Hay 
diferentes tipos de familias, pero voy a interesarme por 
las que tienen hijos ya sean biológicos o adoptados, pues 
sinceramente creemos que no debe haber diferencias 
entre unos y otros, ni a nivel afectivo ni a nivel legal. Los 
hijos son igual de hijos lleguen a tu vida de una u otra 
manera.
Para los niños la familia es (y creemos que así debe seguir 
siendo siempre) su fuente de apoyo emocional, por eso 
es tan importante los vínculos que se establecen, los 
valores y el respeto que se les trasmiten,  los sentimientos 
que se generan y todas esas cosas que el dinero no 
puede comprar, pero que son la base para el desarrollo 
y el progreso de la persona y de la sociedad. Importante, 
aunque no tanto como la familia, es la escuela, donde 
deben seguir aprendiendo valores y respeto, pero 
sobre todo deben adquirir  conocimientos (historia, 
matemáticas, ciencias, idiomas, tecnología, etc.). Las 
escuelas deben de ser espacios libres de adoctrinamiento 

político, deben ser espacios donde enseñar humanismo 
y filosofía para ayudar a los niños a aprender a pensar, no 
para inculcarles qué pensar.
La familia es el único baluarte contra el relativismo, sin 
familia no hay sociedad. Se ha perdido el equilibrio 
espiritual (no tiene nada que ver con la religión), se han 
perdido los valores; hemos recompensado la pobreza 
y la hemos llamado ayuda social; hemos envidiado los 
bienes ajenos y a eso lo llamamos tener ambición; hemos 
contaminado las ondas de radio y TV con groserías y 
pornografía y la hemos llamado libertad de expresión; 
hemos olvidado las enseñanzas y experiencias de 
nuestros antepasados diciendo que estaban obsoletos, 
que eran rancios y estaban pasados de moda. Cierto 
es que hay que evolucionar y avanzar con los tiempos, 
pero sin desechar lo aprendido por otros, sobre todo si 
son temas que nos cultivan como seres humanos. En los 
tiempos tan revueltos que les toca vivir a nuestros hijos 
y nietos tenemos el deber de enseñarles a desarrollar 
su intelecto, ofrecerles las mejores herramientas de las 
que disponemos para hacerles personas con criterio, 
librepensadoras, auténticas SERES HUMANOS con 
mayúsculas.

Haciendo un poco de memoria, comprobaremos como 
en Vinaròs en el tiempo de democracia en las elecciones 
municipales ningún partido político con definición de 
izquierdas ha ganado las elecciones con mayoría.
En Izquierda Unida ya hemos manifestado en alguna 
ocasión esta cuestión, y manifestamos que no 
entendemos cómo un pueblo con raíces de izquierdas 
y que en algunas elecciones se han presentado hasta 5 
partidos políticos definidos como de izquierdas y ninguno 
ha obtenido la mayoría. Es cierto que en alguna legislatura 
y después de los resultados se han hecho pactos para 
conseguir un equipo de gobierno con mayoría definido 
como de izquierdas. Aunque lamentablemente ya hemos 
comprobado los nefastos resultados.
También es cierto que en otras legislaturas el Partido 
Socialista de Vinaròs, que también se define de izquierdas 
hizo unos rocambolescos pactos para conseguir la 
alcaldía con otro partido que, como viene demostrando, 
de izquierdas tiene muy poco.
Desde Izquierda Unida entendemos que estos juegos 
malabares para conseguir el sillón confunden, engañan y 
decepcionan a los votantes, que comprueban cómo los 
políticos dicen una cosa y hacen otra.
La legislatura pasada también pudimos comprobar 
como la formación de un nuevo partido político con 
el nombre de Totes i Tots Som Vinaròs, que también se 
definía como de izquierdas y que su eslogan principal era 

que querían entrar en el Ayuntamiento para cambiar la 
forma de gobernar y  hacer política, pensando siempre en 
la gente. Más o menos manifestaban que querían entrar 
en el Ayuntamiento para hacer de salva pueblos. Pero ya 
pudimos comprobar cuáles fueron los resultados.
En Izquierda Unida tenemos que reconocer que dichas 
manifestaciones ilusionaron a mucha gente, motivo por 
el cual obtuvieron mas de 4000 votos 5 concejales y la 
alcaldía. Aunque muy lejos de conseguir la mayoría. Y 
claro durante la legislatura pasó lo que nunca debería 
haber pasado, ya que con la nefasta gestión realizada 
confundieron, engañaron y decepcionaron a muchos de 
sus votantes.  Motivo por el cual en la siguiente legislatura 
perdieron la alcaldía, más de 1000 votos y 2 concejales.
En Izquierda Unida aun y después de todo lo expuesto 
tenemos claro que no queremos un gobierno de derechas 
del Partido Popular en Vinaròs. Tiempo y motivos hemos 
tenido para comprobar la dictatorial gestión y utilización 
de la política y el poder del Partido Popular. No queremos 
como dice el refrán pasar de Guatemala a Guatepeor.
Queremos una candidatura con gente de izquierdas. 
Un equipo de gobierno que ilusione con su trabajo y 
gestión, por y para el pueblo.
Tenemos muy claro en Izquierda Unida que si todas las 
candidaturas y personas progresistas de izquierdas de 
Vinarós ponemos de nuestra parte se puede conseguir, 
porque “querer es poder.

Com a home en concret que sóc, però sobretot com a 
persona, voldria parlar un poc sobre el tema “polèmic” de 
la prostitució.Dic “polèmic” a pesar de ser indiscutible que 
es tracta de llogar carn humana. Ni més ni menys.
Les societats avançades, o almenys les mínimament 
desenvolupades, es caracteritzen per respectar els Drets 
Humans. Cal subratllar que estos són in-a-li-e-na-bles, és a 
dir, que EN JUSTÍCIA no te’ls pots llevar ningú.
Més encara: els Drets Humans són inalienables 
universalment, per l’OBVIETAT que totes les persones són, 
literalment, iguals en dignitat i drets, sense distinció de 
raça, sexe... ni origen geogràfic; en altres paraules: els/les 
humans/es són humans/es en tot l’univers.
En el cas de llogar carn humana la indignitat és tan 
evident (més enllà d’allò que tinga jo en l’entrecuix i de 
les meues preferències) que no cal detallar res, perquè 
la Cosificació és extrema. No és la meua opinió que qui 

paga per prostitució menysprea la persona llogada fins 
l’extrem, només vol consumir un tros de carn, un producte, 
una cosa. I pel que fa al consentiment de l’home o dona 
prostituït/da, és racionalment tan poc o molt rellevant 
com qualsevol altra Cosificació; per exemple la de l’home 
o dona que “voluntàriament” ven un òrgan... Per damunt 
de la presumpta “llibertat” de vendre’s un ronyó o llogar 
uns minuts l’entrecuix, hi ha la dignitat HUMANA.
Ara opine: A algú que paga llogant carn humana li 
agradaria fer-ho ell, o sa filla...?
Rebatent els qui l’anomenen “l’ofici més antic del món”: 
Sóc l’únic que recorda l’irrebatible “No vulgues per als 
demés allò (l’ofici de llogar el teu forat) que no vols per 
a tu”? 
Sense entrar en altres consideracions sobre el tema (cas 
de menors, prostitució filmada...) acabe ací concloent que 
tot és humanament indigne.

La prostitució Femme Força Vinaròs
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Disculpes per un Diariet més petit
Pablo Castell, gerent de la Impremta Castell

 
Des de fa dues setmanes els nostres lectors estan patint un sobtat canvi en 
el format del Diariet. Es tracta d’una mesura temporal a causa de l’adaptació 
improvisada a una sèrie de circumstàncies, encadenades amb la situació 
global actual, que van causar que haguérem hagut de fer el Diariet d’aquesta 
manera, ja que el setmanari ha de sortir sempre, setmana rere setmana, i així 
ha sigut inclús l’any del confinament per la pandèmia.
 
Els motius d’aquest canvi en el tamany és la transició de maquinària a 
una més moderna, l’avaria de la màquina antiga just abans d’imprimir i  
l’endarreriment de les peces de reposició per la manca de subministraments 
global.
Quan disposem de la nova màquina, el Diariet AUGMENTARÀ la qualitat 
d’impressió ostensiblement i a més al mateix preu, amb el sacrifici d’una 
menor mida de 24x32cm respecte 25x34cm, i una millora del servei, ja que 
en breu disposarem de dues màquines per a garantir la tirada enfront de les 
circumstàncies ja esmentades. 
 
NOTA PER ALS COL·LECCIONISTES: aquells que guarden el Diariet per 
a enquadernar, si porten un exemplar de les setmanes anteriors, els ho 
imprimirem DE FORMA GRATUÏTA a la mida antiga  perquè puguen afegir-lo 
al tom sense cap problema.

Tal vegada molta de la gent que  pot llegir aquest article, no ha tingut accés a 
conèixer tot el que es va haver de lluitar per tenir un hospital com el que tenim. 
Sense anar més lluny, molts d’aquest joves, van néixer involuntàriament, a 
Tortosa, Castelló i alguns per la carretera abans d’aplegar, per manca d’un 
centre sanitari on donar a llum. M’ha semblat important recordar-ho pel greu 
que em sap en quines condicions el tenim a dia d’avui.
Quan he tornat al meu poble i m’he reincorporat com usuària de la Sanitat 
Pública m’he sentit desconcertada de veure com està funcionant.

El comunicat que ha sortit a tots els diaris i hem pogut seguir pels missatges, 
no deixa dubte que els professionals no poden més, però molts usuaris 
tampoc. El meu desconcert es deu a la quantitat de professionals sanitaris 
de diferents especialitats que falten, bé perquè se n’han anat o bé perquè no 
donen a l’abast. Que a Vinaròs, a dia d’avui, no hi hagi reumatòleg. Que una 
consulta de trauma tingui per mesos d’espera, en molts casos un any, que no 
hi hagi ...... Em fa pensar amb lo disposats que estàvem aplaudint i agraint, 
durant el confinament, els esforços dels sanitaris, on ha quedat tota aquell 
reconeixement ?

Els metges estan preparats per intentar curar als pacients però no ho estan  
per deixar-los sense els recursos que necessiten i que , de no tenir-los, pot 
perillar la seva vida. Aquesta irresponsabilitat de qui te els recursos i no els 
reparteix equitativament, és del tot inacceptable.
Però també m’ha desconcertat la passivitat amb que està transcorrent per 
part dels usuaris d’una sanitat, indiscutiblement, de primer nivell, reconeguda 
internacionalment i garantista amb el seu servei. Cal recordar que, a més a 
més, ja la tenim pagada, amb els impostos directes i indirectes. Que la targeta 
que ens demanen és identificativa, no de cobro, no com a la privada que 
primer van els diners i desprès la pacient. I volem deixar perdre tot això? En 
quin país vivim ?

En poc temps hi haurà dues eleccions i ens demanaran el vot, això és fàcil, 
només cal omplir una butlleta però la responsabilitat del vot, la d’exigir uns 
serveis sanitaris de qualitat i sobre tot, de no anar cap endarrere com els 
crancs, és nostra.  

Com diu la Generalitat « Tots a una veu» exigim la viabilitat de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs, amb tots els recursos necessaris per atendre  a les 
poblacions que dona servei.
Per una Sanitat Pública  de qualitat !!

Què fem amb la sanitat pública Sanidad: Los pacientes, moneda de cambio política
Maria Roldán Antonio B.Najar

Domingo 13 de diciembre, manifestación multitudinaria a favor de una Sanidad, justa, 
eficiente, sin listas de espera y atendidos por médicos… En Madrid y testimonial en 
Cantabria. Cuando los pacientes somos: un número, votos o moneda de intercambio 
entre políticos (la manifestación de Madrid ha sido política y a los convocantes les 
resbalan los pacientes) Lo demuestra, al ser convocada por quién ha sido y cómo 
ha sido convocada. Aplaudiría si esa manifestación hubiera sido convocada a nivel 
nacional, por los Sindicatos mayoritarios, pero claro, estos como van a manifestarse 
contra la mano que les da de comer. ¿Es que cómom está la sanidad en Cataluña, 
Valencia, Andalucía, Castilla la Mancha, Baleares…? ¿Está como para cambiarse de 
Comunidad? La manifestación hubiera tenido que ser general. 

En pleno siglo XXI tener subvenciones los Sindicatos por el gobierno de turno, es 
tener unos funcionarios más en nómina y a su entera disposición. Somos un país de 
subvencionados, hasta la misma patronal, pasando por partidos políticos, entidades 
deportivas… están subvencionadas. Un partido político, un sindicato tendría que 
nutrirse de sus afiliados, sería la única forma de que fueran más eficientes. 
Pero volvamos a la Sanidad. El lema más coreado: NINGUN CENTRO MÉDICO SIN 
MÉDICOS. Leo en el Diariet, pagina nº 3: “La Generalitat Valenciana destinará 4,1 
milions d´euros del presupost 2023 a Vinarós”. Bien venido, maravilloso, gracias. 1,4 
millones para la ampliación del Hospital con la construcción de 18 consultas externas 
y 1,8 millones para la construcción del segundo centro de Salud y 500.000 euros para 
la construcción de un nuevo helipuerto. 

Pero cuando todavía estaba dando palmas con las orejas, paso página. “El Hospital, 
en riesgo de no tener personal para cubrir las guardias de radiología a partir de 
enero”. “Actualmente (según los jefes de servicio del mismo Hospital) no tenemos 
ningún dermatólogo, hay pocos psiquiatras con edad de hacer guardias, no hay 
psiquiatra infantil, no tenemos cardiólogo infantil, ahora no tenemos reumatólogo, 
tampoco hay urólogo para cubrir consultas, quirófano, guardias etc. Lo que supone 
la derivación de muchos pacientes a otros Hospitales de la Comunidad, en algunos 
casos a más de 150 kilómetros” UN HOSPITAL SIN MÉDICOS. Si desde la Generalitat, 
saben esto (que están obligados a saberlo) no les da vergüenza, tratar de engañar 
con falsas promesas sobre algo a todas luces insostenible a las puertas de unas 
elecciones. Claro, que no nos engañan del todo, porque, no nos dicen cómo será el 
helipuerto, tal vez puedan aterrizar aviones y entonces, los desplazamientos pueden 
ser de 20 en 20 pacientes. La democracia debe garantizar el estado del bienestar, 
trabajo, vivienda, sanidad educación, jubilación…Además de los derechos civiles y 
políticos, y lo segundo sin lo primero, no es ni libertad ni democracia. Sin justicia, 
trabajo, comida, vivienda, sanidad… No existe libertad y aunque votes, no es 
democracia.      
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PESCAE L  D I A R I E TVinaròs

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

Andrés Albiol

Después de la tempestad marítima de componente E y acompañada de algo de lluvia que nos azotó el 
pasado sábado y domingo, el presente periodo semanal ha comenzado con unas aguas calmadas, de 
manera que se faenó cómodo en todas las modalidades ya que el estado de la mar siguió en bonanza. Las 
extracciones resultaron normales en general, con las buenas capturas de nuestro emblemático crustáceo 
rey, y por el contrario las pocas de la llum. En cuanto a las cotizaciones, estas siguieron con altibajos según 
día.

La pesca de arrastre, los siete bous, después del oleaje faenaron por zonas donde hay bastante langostino, 
para realizar a diario buenos desembarcos de este emblemático marisco, además de gamba, calamar, 
caracol, salmonete, pescadilla, rape, peluda, galera, mújol, canana, raspallón y morrallas.
El cerco, el martes regresó una de nuestras traíñas del litoral alicantino, y aquí no logró atrapar peix blau.
La flota de artes menores, cinco artesanales barquitas trasmalleras calan las redes a la sepia. Dos al mabre y 
sargo. Una al pagel, palometa y corvina. Y cuatro al lenguado, rombo y raya.
El palangrillo costero, una embarcación pilló con este arte de anzuelos bacoreta y lampuga.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, tres (1 de Benicarló) subastaron ejemplares de 1 a 3 kg.

Abundaron los langostinos en la lonja

Mar abonanzado tras el temporal de fin de semana

En 2021 los hogares en España consumieron un total de 1.052 millones de kg de productos de la pesca 
y la acuicultura, para gastar 9.780 millones de €. Per cápita se consumió casi a 23 kg y de gasto 211 €. El 
informe dice que los consumidores adquirieron de pescado fresco casi 10 kg/persona/año, o sea, el 42% del 
consumo de la producción pesquera y acuícola. Seguido del 5% de las conservas de pescados y moluscos, 
que da el 20% de consumiciones. Y 3 kg de mariscos y moluscos frescos, para dar el 15% del consumo total. 
Los mariscos, moluscos y crustáceos congelados o cocidos alcanzan 3 kg/persona/año (13% del consumo 
total de los productos de la pesca). Al igual que el pescado congelado supone 2 kg/persona/año y es el 10% 
del consumo total.
El valor, el pescado fresco absorbe el 40% del gasto con una medida de 84 € per cápita, seguido de las 
conservas con el 23% del total del valor y un total de 78 €/persona/año. Los mariscos y moluscos frescos 
han representado el 14% del gasto total en productos de la pesca con 30 €/persona/año, y la partida de 
pescados congelados es la menor porcentaje de gasto, que supone el 9%, esto es, el 9% del total.

Pescados frescos, los preferidos por el consumidor español

Tauró bou

I salroig de sorra, en castellà tiburón o pez 
toro. El seu nom científic és Odontaspis 
taurus. De l’orde Galiformes i de la família 
Carcárids té el cos cilíndric, llarg i robust. 
Cap xicotet i aplanat. Morro punxegut, 
cònic i curt. Ulls diminuts, redons i sense 
membrana nictant. Espirácles xicotets. 
Boca gran, arquejada, amb plecs labials. 
Cada mandíbula amb tres fileres de 
dentició. En el maxil·lar superior a cada 
costat dels maxil·lars  hi ha una dent més 
diminuta. Les dents centrals d’ambdós 
mandíbules es veuen amb la boca 
tancada, ja que són més llargues. Cada 
dent és esmolada amb una xicoteta punta 
en els seus laterals. Posseïx cinc clavills 
branquials per banda. Té dos aletes dorsals 
estant la primera retardada. Les pectorals 
llargues i poderoses. Dos ventrals 
retardades. Una anal. I la cabal amb el 
lòbul superior prolongat en forma de falç 
i amb profunda incisió en la vora inferior, 
a més d’una mossa en la part superior. 
Pell amb denticles dèrmics suaus dirigits 
cap arrere. És de color gris terrós amb 
taques fosques. Més clar en els flancs. I el 
ventre blanquinós. Talla màxima 3,4 m i 
pesa 180 kg. Per a reproduir-se s’acoblen 
amb còpula interna cada dos anys. Amb 
canibalisme intrauterí. Només naixen dos 
cries en el part. Longevitat 40 anys. Este 
esqual  pot engulir aire per a surar sense 
nadar. Pelàgic. Migrador. Solitari, però en 
grup caça de forma organitzada. Actiu de 
nit. De dia sol descansar sobre esculls. 
Patrulla lent. Menja de tot. Viu fins als 
150 m de profunditat de mars càlids 
i temperats. Pot acostar-se a la costa. 
Perillós per a l’home. Es captura amb 
palangre. Apreciat en la cuina asiàtica.

PEIXOS
Peix espasa (Emperador)   24.319 kg 
                                             ______
Total Marrajera………    24.319

PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)                  399
Totina (Manta)                            2
Llampuga (Daurat, Lampuga)    70
Congre (Zafio, Congrio)              7
Orá (Muixarra, Dorada)            100
Sarg (Breado, Sargo)                25 
Bacoreta (Sarda, Bacora)     3.331
Sorella (Jurel real)                    16
Palomida (Palometa blanca)        2
                                               _____                                                                        
Total…………..      3.953  

MOL·LUSCOS
Polp roquer (Pulpo roquero)                 2
Total Palangre………….     3.955       

PEIXOS 
Tonyina (Atún rojo)               8.008
Escrita (Ratjada, Raya)               3
Rallat (Bonito)                           35
Llampuga (Daurat, Lampuga)     67
Orá (Muixarra, Dorada)            937 
Sorell (Chicharro, Jurel)              2
Asparrall (Raspallón)                15
Palá (Lenguado)                                 380
Sarg (Breado, Sargo)                           91
Lliri (Anjova, Saltator)                          90
Llobarro (Lubina)                                  82
Mabre (Herrera)                                    75

Aranya (Salvariego, Araña)                    2
Pagell (Breca, Pagel)                          231
Moll (Salmonete)                                  13
Letxa (Serviola, Pez limón)               1.529
Bacoreta (Sarda, Bacora)                    239
Sorella (Jurel real)                                 3
Llissa (Mújol, Lisa)                           1.139
Roncador (Roncón)                               8
Rata (Miracielo)                                     7
Palometa (Palometón)                          11
Tigre (Lenguado portugués)                    4
Corva (Corvallo)                                 337
Dèntol (Sama, Dentón)                          4
Palomida (Palometa blanca)                 36
Morruda (Sargo picudo)                        6
Vidrià (Mojarra)                                    19
Salpa (Salema)                                     43

Rom (Rèmol, Rombo)                           11
Palaí (Acedía)                                        4
                                                     ______             
    Total..................................        13.428 
CRUSTACIS   
Cranc de sopa (C. de paleta)     40
Galera (Estomatoideo)               4
                                                      _____
Total................................ .        44
MOL·LUSCOS
Sèpia (Choco, Jibia)                          771
Polp roquer (Pulpo roquero)              496
Caragol punxent (Cañailla)                     4
                                                     _____
Total……………………     1.271
Total Tremall i d’Altres Arts.  14.743
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El passat diumenge día 13 de noviembre es va disputar la cursa de la ermita El Vol del Puig, disputat aquest diumenge dia 13 als voltants de l’ermita de Vinaròs, amb 
un total de 103 participants. Fotos Emili Fonollosa/J.Bordes

El Vol del Puig

22
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Gran activitat del 
Repte 10K Vinaròs

      Classificacions per categories

La Behobia-San Sebastián Ermita. Cursa El Vol del Puig30 Km de Sagunt

El Vol del Puig
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Les inscripcions ja 
estan obertes 

Club Balonmano VinaròsHandbol

Joan Beltrán Quintero

Futbol

VALL D’UIXÓ 0-1 VINARÒS CF 

El Vinaròs resorgeix de les cendres

En una jornada marcada per les pluges torrencials que van anegar gran part de la Comunitat 
Valenciana i que van obligar a suspendre tots els partits del dissabte, el diumenge al Jose 
Magriñan de la Vall d’Uxó es va celebrar un dels enfrontaments més atractius de la jornada 
11. 

Dos clàssics del futbol provincial com són el Vinaròs Club de Futbol i la U.D. Vall d’Uxó 
s’enfrontaven en un partit que històricament sempre ha ofert resultats per al record, i aquest 
no va ser menys. Els locals van començar manant, però el partit va anar capgirant-se la 
volta fins que els vinarossencs van anar acostant-se cada vegada més a l’àrea rival fins que 
Alexandre va inclinar la balança cap al costat del Vinaròs amb un gol que val més que 3 punts. 
El Vinaròs va sortir amb tot, però sense un Erik que no va poder ser convocat aquesta jornada, 
una peça fonamental fins ara en la defensa blanc-i-blava que va ser suplerta magistralment 
per Christian Gil, qui portava el braçalet de capità i va fer un recital defensiu al costat d’Arles 
que va ser clau per a concretar la victòria. Van sortir els dos equips ben plantats en el camp. 
El Vinaròs, per una necessària victòria mentre que la Vall d’Uxó per seguir amb la seva bona 
ratxa en el campionat lliguer. Poques concessions i un conjunt local que va sortir millor. Per 
part dels locals van ser les primeres ocasions importants, però l’àrea blanc-i-blava està ben 
assegurada gràcies al porter Portigliatti, i aquí hi ha molt pocs com l’argentí. Christian Gil i 
Arles es convertien en gegants, al mateix temps que la U.D. Vall d’Uxó es feia a poc a poc amb 
el control del partit, així va ser que els locals van gaudir de la primera en un xut que va sortir 
creuat en el minut 10. 

La resta de la primera meitat va ser bastant tècnica i inclòs avorrida, on les ocasions de perill 
van brillar per la seva absència en un partit on el Vinaròs va mostrar una actitud molt seriosa i 
competitiva que feia temps que no es veia en l’equip del Baix Maestrat. El gol de la victòria va 
arribar només començar la segona part, en el minut 48 un contraatac de llibre va acabar amb 
una passada a l’espai d’Orrego per a Alexandre, qui va aprofitar l’error del defensa local per a 
ficar el 0-1 en el marcador. Alexandre no va fallar aquesta ocasió d’or, i l’equip comandat per 
Eloy Lorente va desplegar una defensa numantina per a repel·lir els atacs locals. 

Els de la Vall d’Uxó van anar amb tot i més per a intentar revertir el resultat, però es van 
trobar una vegada i una altra amb un equip vinarossenc que va mantenir a ratlla als locals.
Al final un Vinaròs que va aprofitar la seva oportunitat per a marcar i guanyar el partit es va 
emportar els 3 punts d’un camp sempre difícil per a qualsevol equip de la categoria. L’equip 
es col·loca dècim en la classificació amb 12 punts i guanyant el seu tercer partit consecutiu 
després de guanyar al Benicarló en La Nostra Copa i a Els Ibarsos en lliga. Tota una injecció de 
moral per a la plantilla que sembla haver sortit de la dinàmica tan negativa en la qual estava 
submergida. El Vinaròs Club de Futbol tornarà a jugar aquest dissabte a les 16.30 en la Ciutat 
Esportiva de Vinaròs contra l’Alcora que ve de jugar en la Copa del Rei davant de l’Elx C.F de 
Primera Divisió.

Cap de setmana de derbis Benicarló - Vinaròs, en balanç positiu pels 
vinarossencs.
Dissabte l’infantil de l’Artclinic es va imposar clarament a pista benicarlanda 
i diumenge els sènior del Tudor Bars van fer el mateix contra el Benicarló 
“B”.
Infantil Masculí:
L’Art del Moble CH Benicarló 6 - Artclinic CBM Vinaròs 30
CBM Vinaròs: Marcos Ayza, Pau Febrer, Andreu Borut, Manel Pérez, Ian 
Ferrer, Sergi Vázquez, Eloy Corral, Xavier Cruella, Izan Arques, Marcos 
García, Nestor Garriga i Sebastià Aulet.
Partit jugat a Benicarló, una vegada més sense àrbitre al encontre.
Els jugadors, van fer un gran partit en general de tots, en què el entrenador 
va fer jugar els menys habituals.
Cal destacar la actuació de l’aleví Nestor Garriga, que es va estrenar a la 
Lliga com a golejador, fent dos gols, i realitzant un gran partit.
L’ Artclinic CBM Vinaròs es situa en 2ª posició, ja que si acaba la lliga en 
aquesta posició, optará per la promoció a Lliga Autonòmica, un fet pels 
vinarossencs, molt satisfactori.
Aquesta setmana els nostres jugarán contra el Handbol Onda, equip que 
va líder de la classificació, partit difíçil a la seua pista, en què esperem que 
els vinarossencs es porten els dos punts cap a casa.
Sènior Masculí:
Benicarló 17- Tudor Bars CBM Vinaròs 28
CBM Vinaròs: Cristian Gimeno, Andrés Vallès, Marcos Chaler, Ferran Ferreres 
(2), Taty Adell (1), Sergi Llonart (9), Gabri Albiol (5), Sergi Albacar(3), Quim 
Sanz (2), Cristian Miralles (1), Ian Cuartiella (2), i Carlos Castel (3).
Partit jugat a Benicarló dels anomenats trampa, perquè els locals no tenien 
canvis i l’equip rival li costà de sortir enxufat. La primera part va ser un clar 
exemple, el Tudor no agarrava la marxa i només va poder acabar guanyant 

d’1 gol. La falta de concentració i contundència deixava viu al Benicarló.
La represa va canviar l’actitud i a poc a poc, encara que les moltes exclusions van 
minvar els nostres, possiblement degut a la relaxació en un partit sense accions 
fortes, els nostres van veure set exclusions a la segona part.
Tot i això es va muntar un punt la intensitat i es va poder jugar al que volia el nostre 
equip, encara que la precipitació va fer perdre molts balons en atac.
Aquesta setmana, ens visita el Balonmano Llíria, equip que està tres punts per baix 
dels vinarossencs, que estan a la 6ª Posició.
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Laia Casanova

Voleibol Victòria per als equips sènior i el cadet masculí

Club Bàsquet VinaròsBàsquet

PREBENJAMÍN, BENJAMÍN FEMENINO, 
BENJAMÍN MASCULINO Y ALEVÍN MIXTO
II TROBADA DE BÀSQUET EN AMPOSTA

Nuestros niños y niñas disfrutaron de una jornada 
de baloncesto donde pudieron mostrar todo lo que 
han aprendido y, además, divertirse.
 

ALEVÍN MIXTO
CB BURRIANA 3-44 GIL COMES VINARÒS

Primera parte muy seria del equipo que salió intenso 
y concentrado lo que permitió cerrar el marcador al 
límite del descanso 3-43.
Segunda parte donde trabajamos para limitar los 
botes y llegar a campo contrario con pase abriendo 
campo, pero la relajación y la falta de concentración 
no nos dejaron disfrutar de una segunda parte en la 
que aún así se vieron cosas interesantes.

 
INFANTIL MASCULINO NIVEL 2

C.B. GIL COMES VINARÒS 64-66 C.B.BURRIANA 
AZUL

 INFANTIL MASCULINO NIVEL 3
CB CASTELLÓN 44 - CB VINARÒS GIL COMES 3

Partido para aprender y mejorar en una categoría 
complicada con equipos físicamente mejores. 
Seguimos mejorando y trabajando conceptos como 
el spacing y el pase. Muchas cosas para mejorar, 
pero con la ilusión que están haciendo las cosas y 
los resultados se verán pronto. El partido no tuvo 

mucha historia, un rival que era superior en todos 
los sentidos nos ganó, pero supimos sobreponernos 
a las adversidades y hacer nuestro juego.

JÚNIOR FEMENINO
CB BENICARLÓ 47-67 CB VINARÒS

Gran partido disputado por nuestras chicas, en la 
visita a Benicarló. Mucho nerviosismo al principio 
hizo que no se pudiera jugar con claridad en ciertos 
momentos. Muy buena actitud defensiva, hicieron 
que al cabo de la primera mitad fueran ganando por 
ocho puntos. La gran diferencia fue a partir del tercer 
cuarto, donde la actitud cambió notablemente para 
bien, tanto en ataque como en defensa.  Sin nervios, 
pero con mucha fricción en el juego, hizo que se 
sacara una diferencia de dieciocho puntos.  Ya para 
terminar, se siguió con la misma actitud en todo 
momento, logrando así una muy buena victoria, 
demostrando que cuando quieren son un gran 
equipo. A seguir en esa línea de entrenos.
 

JÚNIOR MASCULINO
NB PATERNA B 69 - CB VINARÒS GIL COMES 87

Victoria de mucho mérito en un fin de semana 
complicado por la ausencia de varios jugadores. 
Con solo cuatro juniors y el refuerzo de tres cadetes 
se acudía a la ciudad valenciana. El partido empezó 
muy bien, con una gran defensa que incomodaba 
a los locales. Varios contraataques tras robo hacían 

conseguir las primeras diferencias a favor que solo 
disminuían por el gran acierto en el triple de Paterna. 
El partido siguió por esos derroteros el resto del 
partido y solo el cansancio hizo que la ventaja se 
redujera en el tercer cuarto. Partido muy serio de los 
nuestros que se merecieron la victoria.

SÉNIOR MASCULINO
NOU BASQUET BARRIO DEL CRISTO 74 - C.B. GIL 

COMES VINARÒS 67
Un equipo debe sacar a relucir el máximo de sus 
recursos durante los máximos minutos posibles de 
un partido. En el partido de ayer sábado nuestros 
jugadores consiguieron jugar a un gran nivel 
durante pràcticamente todo el partido, usando 
con inteligencia y determinación los recursos 
disponibles. Al descanso el marcador reflejaba la 
igualdad en el juego ya que el equipo local solo 
pudo sacarnos 3 puntos de ventaja.
A mediados del 3er cuarto apareció la fatiga, los 
minutos y las responsabilidades acumulados 
pesaron en nuestra toma de decisiones y con ello 
nuestro consecuente rendimiento. Los 16 puntos 
de ventaja local podrían haber sido suficientes pero 
una reacción enérgica y determinada nos volvió a 
meter en partido (-6 a falta de 2’) aunque finalmente 
la remontada no fructificó como tanto merecíamos.
Estoy orgulloso del trabajo de todos los jugadores.

Els sèniors sumen 3 punts importants a casa contra el Arona Playa de las Américas de 
Tenerife. Els jugadors locals van dominar el partit al llarg dels tres sets, aconseguint 
deixar el marcador dels rivals a 0. En paraules del tècnic, Agustí Gimenez va ser un 
“partit en el qual els jugadors van ser molt constants, cosa que els va permetre 
controlar en tot moment”
A més, des del CV Vinaròs es destaca també la gran afició que va omplir el Pavelló 
per animar a l’equip, que suma tres punts importants de cara a la classificació.
Pel que fa als equips inferiors del club, cal remarcar la primera victòria de la 
temporada per a l’equip infantil femení blanc, que va guanyar per 1-3 al Volei Grau 
Blanco. Per la seva banda, l’equip infantil roig no va poder fer-se amb la victòria 
enfront el CV Mediterráneo Élite CEM Mermaids, que va guanyar l’enfrontament per 
3-0.
El cadet femení va reprendre la competició després d’una jornada de descans 
guanyant 1-3 un partit important fora de casa, contra el CV Mediterráneo Jellyfish 
amb parcials de 16-25, 18-25,25-23 i 18-25.
Pel que fa a la base masculina, els equips del club enfrontaven partits difícils, 
tant en la categoria infantil com cadet, contra els respectius equips del Leleman 
Conqueridor València. Els jugadors vinarossencs no van poder sumar cap punt, ja 
que tant infantils com cadets van acabar amb un 3-0 i 3- 1 en contra al marcador, 
respectivament.
Els equips juvenils del club tampoc van aconseguir sumar aquesta jornada. El 
juvenil masculí va perdre 3-0 contra CV Valencia Hades i el femení ho va fer 3-1 
contra Escuela 2- La Canyada.

Finalment, el sènior femení va tornar a sumar 2 punts i la quarta victòria 
consecutiva en lliga. Les jugadores de Vinaròs es van desplaçar a Picassent 
per jugar un partit que es va allargar fins al cinquè set, però en el qual van 
aconseguir la victòria amb parcials de
24-26, 25-15, 25-16, 21-25 i 11-15.
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▪ Primera fase en la que un jurado evaluará todos los trabajos presentados y elegirá un

máximo de 3 propuestas que pasarán a la segunda fase.

▪ Segunda fase en la que se someterán a votación de los Hermanos

Mayores/Representantes de las Cofradías las propuestas seleccionadas por el jurado.

9.- El jurado en la primera fase estará compuesto por profesionales de la fotografía y el diseño

gráfico, un representante del Ayuntamiento y la Comisión Permanente de la Federación de

Cofradías. La secretaría del concurso levantará y publicará un acta con el resultado del

veredicto del jurado, en la que quedarán reflejados los lemas de todas las propuestas

presentadas y el lema de las propuestas finalistas, sin nombrar a sus autores para mantener su

anonimato. El jurado, cuyo veredicto será inapelable, se reserva la facultad de declarar desierto

el premio si estima que ninguno de los originales se adecua por la calidad artística o cualquier

otro motivo para poder representar la Semana Santa de Vinaròs.

El jurado en la segunda fase estará compuesto por los Hermanos Mayores y Representantes de

las Cofradías miembro de la Federación. Cada una de las Cofradías tendrá derecho a un voto. La

votación se realizará a puerta cerrada en una única sesión a la que se convocará a las Cofradías

para evaluar los carteles finalistas. Finalizada la votación, la secretaría del concurso en

presencia de todos realizará el recuento de votos y lectura de los datos del ganador. En caso de

empate, se realizará un nuevo sorteo entre las dos propuestas que hayan recibido igual

puntuación.

10.- La secretaría del concurso estará ostentada por el secretario de la Federación de Cofradías,

o en quien delegue. La secretaría del concurso se encargará de garantizar el cumplimiento de

estas bases, convocar a los distintos jurados, redactar las pertinentes actas, resolver las dudas

que se realicen a través del correo electrónico, así como enviar las confirmaciones de la

correcta recepción de los trabajos a: info@semanasantavinaros.es

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

retención correspondiente.

12.- El autor del trabajo ganador cederá todos los derechos de la propuesta ganadora a la

Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs que pasará a ser su propietario,

teniendo la misma, tanto el derecho de impresión en el soporte que crea oportuno, como su

uso para difusión, utilización o el que considere, tanto en los programas de las fiestas como en

cualquier otro medio impreso o audiovisual. El ganador se compromete a facilitar el archivo

digital del trabajo base para poder utilizar su diseño con la finalidad de adaptarlo a otros

formatos y añadir los logotipos institucionales.

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

a su trabajo.

14.- La participación al concurso implica la aceptación total de estas bases.

Nota:

Cualquier consulta o duda sobre las bases info@semanasantavinaros.es

Bases Concurso Carteles Semana Santa Vinaròs 2023

Con motivo de la celebración de la Semana Santa de 2023, la Federación de Cofradías de

Semana Santa de Vinaròs convoca el concurso del cartel anunciador, y publica las bases que

rigen el mismo y a la que estarán sujetos todos los artistas que deseen participar y sus obras.

1.- Puede presentarse cualquier artista que realizará su trabajo en base a la temática de la

Semana Santa de Vinaròs.

2.- Los trabajos podrán realizarse por cualquier procedimiento de técnica libre siempre que sea

factible su reproducción en cuatricromía, para lo cual se excluirán tanto las tintas oro, plata y

fosforescentes.

3.- Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, realizadas expresamente para este

concurso. El motivo principal del diseño no podrá identificarse con una cofradía en particular.

El jurado admitirá en su realización recursos gráficos de libre acceso siempre de manera

puntual y secundaria, libres de derechos incluso a terceros, y alejados de cualquier otra obra

similar. El jurado se reserva el derecho a descalificar de manera inmediata cualquier obra,

incluso a la ganadora, con devolución del premio a posteriori si detecta cualquier indicio de

plagio, haciéndose el autor único responsable de ello frente a cualquier demanda. La

Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs no se responsabiliza de los posibles

plagios.

4.- En las obras presentadas, de forma clara, muy visible e integrada llevarán el escudo de la

ciudad (no el logotipo corporativo del Ayuntamiento, descarga escudo aquí), y la inscripción

“Setmana Santa de Vinaròs, del 31 de març al 9 d’abril 2023”; y en un segundo orden de

importancia, la calificación “Festa d'Interés Turístic Autonòmic”. El original no debe llevar a la

vista ninguna firma ni seudónimo del autor.

5.- Las dimensiones del cartel son 50 cm x 70 cm en orientación vertical. El cartel se

presentará en formato digital (.PDF o .JPG a 300 ppp de resolución) y su tamaño no será

superior a los 10 MB.

6.- Los trabajos se remitirán al correo electrónico info@semanasantavinaros.es Se remitirá

contestación por la secretaría del concurso al correo de remisión del trabajo que servirá como

resguardo de que se ha presentado en tiempo y forma. En el correo electrónico de

presentación, además de adjuntar el archivo del cartel presentado a concurso, se deberá

indicar el lema de la propuesta, nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto, así como

ciudad de procedencia a efectos estadísticos. Únicamente se podrán enviar dos propuestas por

autor.

7.- El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 24:00 horas del martes 17 de enero

de 2023.

8.- El concurso se resolverá en dos fases:

Bases Concurso Carteles Semana Santa Vinaròs 2023

Con motivo de la celebración de la Semana Santa de 2023, la Federación de Cofradías de

Semana Santa de Vinaròs convoca el concurso del cartel anunciador, y publica las bases que

rigen el mismo y a la que estarán sujetos todos los artistas que deseen participar y sus obras.

1.- Puede presentarse cualquier artista que realizará su trabajo en base a la temática de la

Semana Santa de Vinaròs.

2.- Los trabajos podrán realizarse por cualquier procedimiento de técnica libre siempre que sea

factible su reproducción en cuatricromía, para lo cual se excluirán tanto las tintas oro, plata y

fosforescentes.

3.- Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, realizadas expresamente para este

concurso. El motivo principal del diseño no podrá identificarse con una cofradía en particular.

El jurado admitirá en su realización recursos gráficos de libre acceso siempre de manera

puntual y secundaria, libres de derechos incluso a terceros, y alejados de cualquier otra obra

similar. El jurado se reserva el derecho a descalificar de manera inmediata cualquier obra,

incluso a la ganadora, con devolución del premio a posteriori si detecta cualquier indicio de

plagio, haciéndose el autor único responsable de ello frente a cualquier demanda. La

Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs no se responsabiliza de los posibles

plagios.

4.- En las obras presentadas, de forma clara, muy visible e integrada llevarán el escudo de la

ciudad (no el logotipo corporativo del Ayuntamiento, descarga escudo aquí), y la inscripción

“Setmana Santa de Vinaròs, del 31 de març al 9 d’abril 2023”; y en un segundo orden de

importancia, la calificación “Festa d'Interés Turístic Autonòmic”. El original no debe llevar a la

vista ninguna firma ni seudónimo del autor.

5.- Las dimensiones del cartel son 50 cm x 70 cm en orientación vertical. El cartel se

presentará en formato digital (.PDF o .JPG a 300 ppp de resolución) y su tamaño no será

superior a los 10 MB.

6.- Los trabajos se remitirán al correo electrónico info@semanasantavinaros.es Se remitirá

contestación por la secretaría del concurso al correo de remisión del trabajo que servirá como

resguardo de que se ha presentado en tiempo y forma. En el correo electrónico de

presentación, además de adjuntar el archivo del cartel presentado a concurso, se deberá

indicar el lema de la propuesta, nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto, así como

ciudad de procedencia a efectos estadísticos. Únicamente se podrán enviar dos propuestas por

autor.

7.- El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 24:00 horas del martes 17 de enero

de 2023.

8.- El concurso se resolverá en dos fases:

TAULER MUNICIPAL
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ACTUALITATTAULER MUNICIPALE L  D I A R I E TVinaròs

Divendres 25 de novembre de 2022 |  Auditorio Municipal de Vinaròs | 17:00h
Entrada Lliure

Una eina teatral per a 
combatre la violència 
cap a les dones de la mà 
d’Amnistia Internacional 
i La Ravalera Teatre.

4 de desembre
19.00 h

Auditori Munipal
Vinaròs

de Dacia Maraini

PASSOS 
LLEUGERS



19 de novembre de 2022

28

TAULER MUNICIPAL

 
 

 

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 2022-2655 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   
     
 
 
 
 

 
 

 

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 2022-2655 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   
     
 
 
 
 

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.

 

Exp. 861/2022

TASA MEMU2022-2

Tesorería / FFG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía n.º 2022-2788 de fecha 2 de noviembre de 2022 se procedió a la  

aprobación  del  padrón  de  la  tasa  del  mercado  municipal  del  segundo  semestre  de  2022, 

determinándose  asimismo  la  exposición  de  las  mismas  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 

Ayuntamiento y en el BOP.

El  período voluntario  de pago de dichas tasas será  del  1  de diciembre de 2022 al  31 de 

diciembre de 2022.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de diciembre de 2022.  

El  resto recibirán en su domicilio  carta de pago para realizar  ingreso en cualquiera de las 

formas allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2913, de data 11 de novembre de 2022, van ser aprovades la 
convocatòria  i  les  bases  per  a  la  constitució  d’una  Borsa  de  Treball  de TÈCNIC/A 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA, grup  C,  subgrup C1,  en  previsió  a  futurs  nomenaments 
interins o contractacions temporals, per raó d’urgència.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 15/11/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a partir  del dia  
següent  al  de la  publicació de l’extracte de la  convocatòria  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província de Castelló.

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

El que es fa públic per a general coneixement. 

Vinaròs, a 15 de novembre de 2022 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2936, de data 15 de novembre de 2022, van ser aprovades la 
convocatòria i  les bases per a la constitució d’una Borsa de Treball  de TÈCNIC/A EN 

NOVES TECNOLOGIES, grup A, subgrup A2, en previsió a futurs nomenaments interins o 
contractacions temporals, per raó d’urgència.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 16/11/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a partir  del dia  
següent  al  de la  publicació de l’extracte de la  convocatòria  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província de Castelló.

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

El que es fa públic per a general coneixement. 

Vinaròs, a 16 de novembre de 2022 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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ESQUELESPUBLICITAT

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

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

i també pots trucar al 964 45 00 85.

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

Sempre les últimes
NOVETATS !
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Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció:  Laborals: 9.00 i 
19.00 h  Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 
12.00 i 19.00h. 

Convent Divina Providència: 
Laborals: 19.00 h. Festius: 10.30 h.

Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h

Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)

El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. 
Diumenge: 10.00 h

Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 
h, Dimarts estudi bíblic: 20 h 

Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 77 06
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Recollida d’estris voluminosos  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Vinataxi 600 600 333

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
OMIC 964 40 77 00

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat” 

Gas butà 964 45 11 24

         TRENS  VINARÒS-VALÈNCIA         VINARÒS-CASTELLÓ

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

CATÍ    

ANROIG

XERT

SAN MATEU

CANET

LA JANA

TRAIGUERA

SAN JORDI

VINARÒS

8:15

8:25

8:30

8:45

9:00

9:10

9:15

9:20

9:45

17:30

17:20

17:15

16:55

16:45

16:35

16:30

16:25

16:00

CATÍ - VINARÒS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES no festivos

*resto de días sin servicio

VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/09/20

E L  D I A R I E TVinaròs

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 
NO FESTIUS

La resta de dies sense servei
POBLACIÓ ANADA TORNADA
CATÍ 8:15 17:30
ANROIG 8:25 17:20
XERT 8:30 17:15
SANT MATEU 8:45 16:55
CANET 9:00 16:45
LA JANA 9:10 16:35
TRAIGUERA 9:15 16:30
SANT JORDI 9:20 16:25
VINARÒS 9:45 16:00

CATÍ-VINARÒS

URBÀ VINARÒS

DILLUNS A 
DIVENDRES

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

8:30
9:15
9:55

11:05
11:45
12:55
13:35
14:45
15:25
16:35
17:15
18:25
19:05
20:15

7:30
8:30
9:35

10:15
11:25
12:05
13:15
13:55
15:05
15:45
16:55
17:35
18:45
19:25
20:35

7:30
8:50

10:35
12:25
14:15
16:05
17:55
19:45

8:00
9:00

10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
20:00

DISSABTES, 
DIUMENGES FESTIUS
( Diumenge i festius , 
només juliol i agost)

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

9:10
9:50

11:00
11:40
12:50
16:40
17:20
18:30

9:30
10:10
11.20
12:00
13:10
17:00
17:40
18:50

          10:30
12:20
18:00

9:00
10:45
12:35
16:30
18:15

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h a 9.00h). 

Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán dispensaciones con 
receta médica y se deberá llamar a la policía local 964 40 77 04

19 novembre TORREGROSA Av. Llibertat 9

20 novembre PITARCH C/Pilar 120

21 novembre VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15

22 novembre FERRER Pl. Sant Antoni 34

23 novembre ROCA C/Sant Francesc 6

24 novembre GUIMERÁ Plaça Església

25 novembre ADELL P.Picasso/Pius XII

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

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

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

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/11/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

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

Avda. Benicàssim (Hospital General)

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

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

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

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

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

N-340 - Venta Germán

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

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

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

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

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

Benicarló - Av. Maestrat nº 24

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

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

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

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

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:58:39

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

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

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

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

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

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

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

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

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

òs

òs
òs
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