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El Carnaval 2023  ja té cartell
Multitudinària jornada de paelles

‘Acció Santos’
Espectacular performance per la ciutat

Concert de Santa Cecília
de La Alianza

Nit de la Cultura
Josep Plaja, premi del Certamen d’Aquarel·la Puig Roda 

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

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

VinaròsE L  D I A R I E T

L’Ajuntament ha rebut la finalització de les obres d’adequació de les cales Llanetes i Timbes executades 
per la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. En total ha 
suposat una inversió de 244.000€ (IVA inclòs) per millorar i adequar els espais. 
En concret s’ha fet la millora dels accessos a les cales, la instal·lació d’enllumenat i la creació de zones de 
pàrquing, a més d’una àrea d’esbarjo amb un mirador que inclou pèrgoles, taules de pícnic, bancs i espais 
enjardinats. D’altra banda, també s’han instal·lat dutxes, entre elles una per a gossos donat que la cala 
Llanetes està al costat de la platja habilitada per a les mascotes.
Pel que fa a l’enllumenat, es tracta de fanals connectats a la xarxa elèctrica municipal i també hi ha de 
solars, fet que ajudarà a millorar la visibilitat de la zona tant per als vianants com per als conductors.
L’alcalde, Guillem Alsina, ha “indicat que gràcies a aquestes obres, executades per la Generalitat, s’ha fet 
una important millora de l’espai amb la reordenació del solar de Llanetes, per convertir-lo en una zona 
per a vianants accessible, a més de disposar d’estacionament per a vehicles per facilitar l’aparcament a 
veïns i banyistes”. 
Per la seua banda, el regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha assenyalat que 
“les obres s’integren amb la resta de la ciutat i també amb el paisatge natural de la costa amb un mobiliari 
fet de materials reciclats”. Així mateix, afegia que els rentagossos ajudaran a potenciar la platja adaptada 
especialment per a les mascotes. 

Conclouen les obres d’adequació 
de les cales Llanetes i Timbes

Amb la millora dels accessos, la reordenació dels espais, 
la creació d’un mirador i zones d’esbarjo
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La corporació municipal de l’Ajuntament de Vinaròs va commemorar el 25N amb la 
lectura d’un manifest institucional amb motiu de la commemoració del Dia Internacional 
Contra la Violència de Gènere.
L’acte va tindre lloc a les portes de l’ajuntament amb la presència de diversos veïns i 
treballadors municipals que també es van voler afegir a aquesta commemoració tan 
important, per a reivindicar l’erradicació de la violència contra les dones i la igualtat de 
gènere.
Femme Força havia penjat un gran cartell on es podía veure els noms de les víctimes 
per aquesta causa i a mans de qui havien estat assassinades, a més de la seva edat. Es va 
concloure amb un minut de silenci.

Vinaròs commemora el 25N 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere

L’Ajuntament finalitzarà aquesta 
setmana les obres d’adequació del 
polígon industrial de la Carretera 
d’Ulldecona. Cal destacar que els 
treballs s’han desenvolupat gràcies 
a la subvenció atorgada per part de 
l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial, l’IVACE, amb una partida 
de 134.033€ (sense IVA).
El total de l’import subvencionat és de 
197.222€, incloent la direcció d’obra i 
el IVA total. L’empresa adjudicatària 
ha sigut PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA i es preveu que 
finalitze les obres durant aquesta 
setmana.
La regidora d’Obres i Serveis, 
Carmen Morellà, ha assenyalat que 
“amb aquests treballs s’ha adequat i 
modernitzat el polígon de la Carretera 
d’Ulldecona amb millors dotacions 
i serveis per a les empreses que hi 
ha instal·lades”. En aquest sentit, 
comentava que les obres donen 
continuïtat a les altres actuacions 
que s’han fet en els altres polígons de 
Vinaròs, amb l’objectiu de facilitar el 
creixement de les empreses i poder 

Conclouen les obres de millora del polígon 
industrial de la Carretera d’Ulldecona

atreure de noves. 
Pel que fa a les feines que s’han desenvolupat, Morellà 
detallava que s’ha adequat la xarxa de sanejament per oferir 
un millor servei i de l’enllumenat amb la instal·lació del sistema 
LED molt més eficient, fet que permetrà reduir la despesa 
elèctrica. D’altra banda, també s’ha millorat el clavegueram i 
s’ha fet la implantació de sistemes de recollida de pluvials amb 
drenatge sostenible (SUDS). 
Les obres també han servit per adequar la xarxa d’hidrants per 
garantir el compliment de la normativa vigent contra incendis. 
Per un altre costat, també s’ha fet la pavimentació del ferm del 
camí Vell de Rosell, es renovaran les voreres a les zones més 
transitades i es millorarà la senyalització tant horitzontal com 
vertical. 
Per últim, el projecte també ha inclòs la senyalització de vials i 
d’empreses del polígon per millorar l’accés.

La XX Fira del Llibre 
rep una subvenció del 

9.000€ per part del 
Govern Central

Per primer cop l’Ajuntament de Vinaròs 
rep una subvenció del Ministeri de Cultura 
i Esport per la promoció d’activitats i 
programes de difusió del llibre, la lectura 
i les lletres espanyoles a l’any 2022. Els 
beneficiaris de l’ajuda són institucions 
sense ànim de lucre, empreses privades i 
ajuntaments. La Biblioteca Municipal, en 
la vessant d’entitat local, ha presentat el 
projecte de la XX Fira del Llibre de Vinaròs, 
iniciativa per la qual ha rebut la quantitat de 
9.000€. 
La mostra es va presentar com una acció de 
promoció de la lectura entre el públic general, 
amb una projecció supraautonòmica de 
continguts i participants, i que compta amb 
una tradició de realització històrica. 
El projecte ha destacat per la seua 
rellevància i interés cultural a la província 
de Castelló, l’impacte en el foment i el 
coneixement de les lletres espanyoles entre 
la població infantil, juvenil i adulta, així com 
la promoció de la comunicació entre les 
diferents llengües de l’Estat.
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Vinaròs ha aprovat en sessió plenària el Pla Estratègic de Destinació Turística 
Intel·ligent 2022-2025, així també com la sol·licitud perquè la ciutat siga 
reconeguda com a Municipi Turístico d’Excel·lència, d’acord amb l’Estatut de 
Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana.
El regidor d’Interès Turístic, Marc Albella, va explicar que el Pla Estratègic de 
Destinació Turística Intel·ligent 2022-2025 pretén donar continuïtat al Pla 
Estratègic i de Màrqueting Turístic de Vinaròs 2017 – 2021 amb l’adaptació 
del full de ruta a seguir per tal de ser una Destinació Turística Intel·ligent 
capdavantera en l’àmbit valencià i que permeta que Vinaròs siga un destí 
innovador, dinàmic i de qualitat. D’acord amb això, el pla  planteja un seguit 
de 38 accions vinculades als eixos de gestió d’una destinació turística 
intel·ligent: governança, accessibilitat, sostenibilitat, innovació, connectivitat, 
informació, intel·ligència, màrqueting i productes turístics. 
Així mateix, aprovar el Pla permet assolir tots els criteris i obligacions perquè 
Vinaròs puga ser reconegut com a Municipi Turístic sota les premisses del 
Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l’Estatut del 
Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana, la qual cosa també es va aprovar 
en el Ple de l’Ajuntament de Vinaròs.
Des de l’any 2018, Vinaròs forma part de la xarxa de destinacions turístiques 
intel·ligents de la Comunitat Valenciana. 

Dades turístiques d’interès 
El pla reflexa dades d’interès com que el 40,18% de les empreses de la ciutat 
es dediquen al sector serveis, comerç i hostaleria, que actualment hi ha 81 
locals de restauració comptabilitzats a la ciutat amb un total de 4.471 places, 
6 agències de viatge i 4 empreses de turisme actiu. A més hi ha 5.833 places 
reglades entre hotels, hostals, campings i apartaments reglats i més de 

5.000 segones residències. El turisme estranger representa el 35% i el 65% 
és nacional. França Alemanya i Regne Unit són els països que aporten més 
visitants a nivell internacional i Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana 
són les primeres a nivel nacional en visitants. L’any 2017 el turista estranger 
representava només el 25%, amb la qual cosa l’increment ha estat notable en 
els últims anys. 

El pla identifica recursos turístics tipificats, com les platges, monuments (5 
Bens d’Interés Cultural i 30 Bens de Rellevància Local), les festes d’interès 
turístic autonómic (Carnaval i Setmana Santa) i provincial (Festes de Sant 
Joan i Sant Pere), entre altres.
El Pla també detalla les fortaleses i oportunitats turístiques de la ciutat i les 
possibles accions per dur-les a terme, i també les debilitats (envelliment 
poblacional, falta de capacitació i professionalització del sector turístic, auge 
del turisme rural en detriment del sol i platja, etc).
També s’indica que Vinaròs com a destinació turística inteligent compleix el 
71% dels indicadors i queden un 29% per assolir,  en accessibilitat es compleix 
un 56%, i en informació un 93%.  

Municipi Turístic d’Excel·lència
El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic, 
Marc Albella, ha destacat també que “hem cursat sol·licitud de municipi 
turístic a la màxima categoria de les tres, la d’excel·lència perquè ens 
permetrà aconseguir majors subvencions per part de les administracions”. 
Així mateix, afegia que “és important seguir rebent finançament a través dels 
fons de Cooperació de Municipis Turístics, per tal de poder sufragar els costos 
de les polítiques turístiques a la nostra ciutat”.

Vinaròs aprova el Pla Estratègic 
de Destinació Turística Intel·ligent 2022-2025

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
por unanimidad la modificación de la relación de 
los puestos de trabajo de la administración local 
derivados de los procesos de estabilización del 
empleo temporal. Con esta aprobación se crean varios 
puestos de trabajo que ya figuraban anteriormente 
como personal laboral y se modifica la plantilla para 
crear plazas estructurales de conformidad con el plan 
de estabilización temporal del Ayuntamiento 2022-
2024, aprobado en pleno el 28 de abril de 2022, al 
reunir los requisitos de la ley 20/2021.
El concejal de Recursos Humanos, Fernando Juan, 
explicó que se trata de aplicar el plan de estabilización 
de personal temporal del Ayuntamiento en base 
a la ley 20/2021 de medidas urgentes contra la 
temporalidad que se prevén para reducirla y asegurar 

que la tasa de temporalidad se sitúe por debajo del 
8%. Entre las medidas previstas estaban estos trámites 
para modificar la plantilla. 

Por parte de C’s, su portavoz Manuel Herrera recordó 
que ya denunció el “abuso de temporalidad” que 
se estaba produciendo en el funcionariado de 
la administración local y que invitó al equipo de 
gobierno a que fuera valiente para estabilizar a estas 
personas afectadas. “Hay un centenar de trabajadores 
afectados en este ayuntamiento. Mostramos nuestra 
satisfacción por el primer paso en el pleno de abril, y 
ahora por este segundo paso, que apoyamos. Queda 
aún mucho trabajo para llegar al entente para dar a 
estas cien personas, que tienen familias detrás, una 
estabilidad laboral”, señaló. 

El Ayuntamiento da un nuevo paso para estabilizar 
el empleo temporal de su funcionariado
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Carreteres ha descartat la petició de l’Ajuntament de Vinaròs de 
realitzar una rotonda provisional en l’accés al centre comercial Portal 
del Mediterrani per l’antiga N-340, una mesura que proposava l’equip 
de govern per a reduir l’elevada sinistralitat.  
Així ho ha assegurat l’alcalde, Guillem Alsina, en el torn de precs i 
preguntes del ple, a pregunta del regidor de C’s Manuel Herrera. 
Alsina ha explicat que aquest organisme va descartar realitzar aquesta 
rotonda provisional “per les dimensions de l’actual traçat” i proposa 
com a alternativa provisional, fins que es construïsca la rotonda 
definitiva, l’estrenyiment dels carrils per a disminuir la velocitat i un 
increment de la il·luminació en aquest perillós tram.  
“Els vam traslladar la necessitat d’establir mesures en aquest punt, i 
vam proposar una rotonda provisional, que van descartar per les 
mesures del vial. Espero que establisquen prompte l’alternativa que 
ens van proposar, i ho reclamarem insistentment, perquè no és una 
cosa complicada de fer i una vegada concloga l’estudi que han de 
realitzar sobre aquest tema es podrà aplicar ràpidament”, va indicar 
Alsina.  
Un accés que és un punt negre de sinistralitat en un centre comercial 
cada vegada major.  Aquesta mesura provisional es tracta per a 
l’Ajuntament d’una actuació prioritària que cal executar abans de les 
obres definitives que posarà en marxa el Ministeri de Transports una 
vegada el vial passe a ser de titularitat municipal. 
Cal recordar que Carreteres reasfaltó la setmana passada el tram del 
carril en direcció València de l’antiga N-340 al seu pas per la zona de 
Verdera, pròxim al centre comercial. Es tracta d’uns mil metres d’asfalt 
que estava en molt mal estat des de feia anys, i era una reivindicació 
ciutadana.

Carreteres proposa estrényer els 
carrils per reduir la sinistralitat 
en l’accés al Centre Comercial 

Portal del Mediterráneo
Descarta una rotonda provisional fins que es 
faça la rotonda definitiva, encara sense data

L’Ajuntament de Vinaròs ha iniciat les obres d’impermeabilització del Pont Romà, 
que va quedar danyat després del desbordament del riu Cervol per les pluges en 
les poblacions de l’interior dissabte passat 12 de novembre. 
L’empedrat que cobreix la seua part superior, per on passen vehicles de manera 
habitual, està sent arrancat acuradament per a poder procedir a aquesta 
impermeabilització, amb la finalitat d’alleugerir pes i col·locar un drenatge 
per a evitar filtracions. Mentre aquesta actuació es realitza de manera urgent, 
també s’està avaluant la resistència del pont i si va patir danys estructurals 
de consideració durant la riuada per si fóra necessari fer tasques de reforç i 
consolidació de la seua estructura.   
El pont segueix des del dissabte 12 de novembre tallat al trànsit, després 
d’observar que hi havia una esquerda en l’arc.
Fins a finalitzar les obres i obtindre les conclusions de l’avaluació i de les proves 
de càrrega, l’Ajuntament optarà per mantindre’l tancat al trànsit.

Impermeabilització del Pont Romà

El portavoz del Partido Popular de Vinaròs, Juan Amat, ha 
asegurado que existe un último y nuevo informe incorporado 
este jueves al expediente de la pasarela ciclo peatonal sobre 
el río Cervol que indica que va a cambiar de ubicación.
Amat, que acusó al alcalde de estar intentando ocultar este 
hecho desde hace tiempo, señaló que ahora a Alsina “no 
le quedará más remedio” que salir públicamente a decirlo.  
“Esto es muy relevante porque Costas va a dar la autorización 
de ocupación de dominio público, pero condicionada a la 
ubicación que el equipo de gobierno había propuesto y 
aprobado el pasado pleno, de forma que si ahora se cambia 

El PP asegura que hay un nuevo informe favorable 
a cambiar de lugar la pasarela del Cervol

X.Flores/Redacció

de lugar se tendrá que pedir al menos una 
modificación de esta autorización, lo que 
supondrá un nuevo retraso que se hubiera 
podido evitar”, indicó el portavoz popular.  
Para Amat, “ahora solo caben dos opciones: 
o sale el alcalde a decir que no modifica 
la ubicación de la pasarela, lo cual sería 
muy grave porque hay serios riesgos 
medioambientales, o sale a decir que cambia 
de lugar, lo cual supondrá un nuevo retraso”.
Cabe recordar que el pleno de octubre se 
aprobaron las condiciones exigidas por Costas 
para otorgar el permiso de dominio público y 
poder iniciar la construcción de la pasarela. 
Amat dijo que el PP “ya detectó entonces 
las anomalías del expediente, en algo tan 
relevante como que la ubicación decidida 
no contaba con el respaldo de los técnicos”, 
que le advertían que había que construirla 
en otro lugar por razones de seguridad, para 
evitar riesgos medioambientales (al existir 
una estación de bombeo de aguas residuales 
cercana y haber riesgos de rotura en sus 
tuberías que supondría un peligroso vertido). 
“El alcalde hizo oídos sordos a todos estos 
informes”, indicó Amat, para quien Alsina “ha 

quedado retratado como un pésimo gestor 
y sus decisiones contribuyen a ralentizar o 
paralizar los proyectos”. 

Amat también acusó al equipo de gobierno 
y a TSV de “respaldar y ayudar” al equipo de 
gobierno a ocultar todo este tema, ya que los 
populares presentaron en el pleno ordinario 
de noviembre celebrado la tarde del jueves 
una moción para convocar una comisión 
extraordinaria y urgente para aclarar el tema 
de la ubicación y conocer el punto de vista 
técnico, pero su urgencia no se aprobó y no 
pudo ni llegar a debatirse. 
Finalizaba el portavoz popular afirmando que 
“hemos solicitado un pleno extraordinario 
para debatir aquello que Alsina, Tots i Totes y 
Ciudadanos impidieron, que se dé cuenta de 
la realidad de este proyecto y las decisiones 
adoptadas por el Alcalde, que una vez más se 
vio en la necesidad de mentir para justificar 
su ineficacia al frente del Ayuntamiento. No 
podemos dejar de recordar que nos dijeron 
que la pasarela estaría hecha a finales de 
2019, y estamos acabando 2022 y ni siquiera 
hay fecha de inicio de obras.” 

Los populares solicitan un pleno extraordinario para conocer “la realidad del proyecto”
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Los profesionales del Centro de Salud de Vinaròs 
se manifestaronel miércoles a las puertas del 
ambulatorio para denunciar las condiciones de 
las instalaciones donde trabajan y exigir a la 
Generalitat la construcción urgente del nuevo 
centro “y que se deje ya de menospreciar a 
la población de Vinaros y a los sanitarios que 
trabajamos en estas condiciones desde hace 
tantos años”.

“Hace aproximadamente 20 años que se inició 
el primer proyecto para la construcción de 
un nuevo Centro de Salud en Vinaros. Ya por 
aquel entonces eran evidentes las carencias 
del Centro actual, cuando todavía no se tenían 
tanto en cuenta las barreras arquitectónicas 
ni la distribución de los diferentes espacios. 
Ha pasado el tiempo y, por diferentes manos 
políticas de diferente signo, han desfilado un 
puñado de proyectos que a día de hoy siguen 
sin materializarse”, señalan en un comunicado. 
Según estos profesionales, “sistemáticamente, 
desde hace 15 años, nos vienen prometiendo a 
todos los profesionales y a la población general 
el inminente inicio de la construcción del nuevo 
Centro, y a día de hoy, es evidente que lo único 
que pretendían era silenciar nuestras quejas”. 
De hecho, lamentan que “en la última reunión 
con la Consellería, las últimas noticias son que 
la finalización de la construcción se pospone a 
2027, cuando hace unos días, se anunciaba a 
bombo y platillo la ampliación de las consultas 
externas del hospital y la ampliación del ya 
de por sí nuevo Centro de Salud Integrado de 
Benicarló”.

También aseguran que en los últimos días han 
trasladado sus quejas e inquietud a la Gerencia 
y Dirección Médica del departamento de salud, 
“donde hemos advertido una comprensión 
y una actitud positiva frente a nuestras 
reivindicaciones, comprometiéndose a  habilitar 
tres despachos para poder ser utilizados 
como consulta y la creación de una nueva 
prefabricada , así como intentar subsanar en 
la medida de lo posible los desperfectos del 
centro, cosa que agradecemos sinceramente 
pero, desgraciadamente, esto no es suficiente”. 

Por consiguiente, indican que ha llegado el 
momento de que el silencio que han mantenido 

hasta ahora “se convierta en ruido”.
Motivos para un nuevo centro
El actual centro de salud tiene barreras 
arquitectónicas que dificultan el trabajo diario. 
Para entrar al centro, hay que subir 10 escaleras, 
con el consiguiente trastorno para los carritos 
de los niños y para personas con movilidad 
reducida. Explican que hace unos años 
instalaron un ascensor para subir y librar esos 
escalones, donde caben 2-3 personas a duras 
penas,  y donde no cabe una camilla, con lo que 
cada vez que una ambulancia tiene que llevarse 
un paciente, tienen que bajar las escaleras “a 
pulso”, con el peligro que conlleva. 

En segundo lugar, la falta de espacio. Señalan al 
respecto que hay profesionales “compartiendo 
consultas y trabajando más tardes de las que 
le corresponden legalmente, haciendo que 
la palabra conciliación, se convierta en una 
palabra vacía de contenido”.   Además, algunas 
de las consultas en el sótano “no tienen luz 
natural y hay escasa ventilación, en el caso de 
enfermería, incluso compartiendo consultas tres 
profesionales”.

El espacio asignado a urgencias, señalan, “es 
minúsculo” y cada sala “compite con las otras 
a ver cuál es más pequeña y cuál tiene menos 
intimidad, teniendo que hacer las extracciones 
de sangre en los pasillos”.
También destacan que el mobiliario es viejo, 
con mesas picadas, camillas rotas y oxidadas, 
armarios con cristales rotos y que los espacios 
comunes son pequeños, y se  acumulan 
diferentes tipos de pacientes, tanto los que van 
a urgencias, como los que van a hacerse analítica 
y los que van a solicitar cita.

En tercer lugar, subrayan que es un edificio viejo, 
con “tuberías obsoletas que día sí, día también, 
provocan fugas de agua, goteras en el sótano y 
en las plantas superiores cuando llueve”. 
Por último, indican que el sistema de ventilación 
“es noticia cuando funciona correctamente, hay 
poca luz natural y la sensación permanente de 
penumbra, teniendo que mantener todo el día 
las luces encendidas, con la impresión contínua 
de tener las instalaciones sucias, a pesar de que 
el servicio de limpieza se afana diariamente para 
que tenga un aspecto digno”.

Los profesionales del centro de salud 
exigen la urgente construcción 

del nuevo ambulatorio
Denuncian que atienden en instalaciones viejas, sin espacio y 

con barreras arquitectónicas y lamentan que en la última reunión 
Conselleria pospuso su construcción hasta 2027

La portaveu de TSV, Cecilia Pastor, va convocar 
el passat dimecres a l’auditori municipal a 
tota la ciutadania, associacions de veïns,  les 
organitzacions socials, als alcaldes i alcaldesses, als 
partits polítics, sindicats i professionals de la salut, 
a formar una plataforma conjunta per reivindicar 
“que es prenguen d’una vegada solucions que 
revertisquen aquesta situació tan greu que estem 
vivint ara”. Van acudir mig centenar de persones. 

Pastor va indicar que era necessari reclamar de 
manera conjunta tots els sectors implicats “davant 
la greu situació en què es troba l’hospital de 
Vinaròs, què ha estat a punt de tancar l’UCI per 
falta de metges per cobrir les baixes i les guàrdies, 
amb serveis com Urologia baix mínims, que fa 
que s’hagen d’externalitzar les intervencions; 
Psiquiatria, Dermatologia i Radiologia sota mínims 
i sense cobrir les baixes per poder atendre la 
ciutadania i derivant pacients a altres àrees de 
salut. I els altres serveis de l’Hospital col·lapsats 
amb uns professionals sobrepassats « . 

“La ciutadania d’aquesta àrea de salut, d’aquest 
territori, reclamem el dret a rebre una assistència 
sanitària digna, que cobrisca les necessitats de la 
població, que des de fa ja molt temps no tan sols 
no sé està produint, sinó que ha anat degradant-
se molt més”, explicava Pastor, per a qui “davant 
aquesta situació gravíssima del nostre hospital 
i sense oblidar tampoc l’assistència primaria, no 
podem permetre que hi hagué la possibilitat que 
l’hospital es pogué tancar amb el que significaria 
per tota la població, vora de 100.000 habitats, que 
ens veuríem afectats”. 

“És imprescindible que la ciutadania prenguem 
consciència de la situació i fem un pas endavant 
per a lluitar pel dret a tenir una sanitat de primera, 
perquè la nostra salut, la salut dels nostres és el 
nostre bé més preuat i amb la salut no es juga”, va 
indicar Pastor.

Convocatòria a 
l’auditori per formar 
una plataforma per 
reivindicar millores 

sanitàries
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L’obra amb el lema “De Vinaròs a Àfrica”, de Danielson Pires  Da Rosa ha resultat la guanyadora 
i per tant ja és el cartel anunciador del Carnaval de Vinaròs 2023. Seguint el procés recollit en 
les bases i després que el passat dilluns el jurat Integrat per la regidora de festes, Paula Cerdà, 
el president de la Gestora de la COC Cristian Gracià; Cinta Barberá Redó, Directora de l’escola 
municipal d’Art, Marc Méndez Viver, Llicenciat en Belles Arts, especialitat escultura, Alfredo 
Gómez Acebes, Llicenciat en Història de l’Art. van decidir per la suma de la votació individual 
el  seleccionar  les tres propostes finalistes que avui han estat votades pels representants de les 
comparses. Un vot per comparsa que ha donat este resultat final.
Les altres dos finalistes han sigut:
“Un carnaval amb molt de pes” de José Luis Garcia Alonso de Vinaròs 
“En lo alto.”, de Maximiliano Ezequiel Cossati Espindola de Multiva (Navarra)  
Recordem que han estat 44 les obres presentades procedents tant des de la nostra ciutat com de 
la Xina, concretament de Shanghái, passant per Betxí, Mundaka, Bizkaia, Mutilva, Navarra, Lalín, 
Pontevedra, València, Saragossa, Roda de Berà, Tarragona, Sevilla, Cartagena, Arre Nafarroa, 
Ciudad Real, Vitòria, Deltebre, Alcanar, Torreaguera, Múrcia, Conil de la Frontera, Cadis, Port de 
Sagunt, Las Vegas Corvera d’Astúries, Girona, Cabanillas del Campo, Guadalajara, Morella, Santa 
Magdalena, Alcalá de Henares i Oviedo.
L´acte de presentació del cartell guanyador va tindre lloc les 12 hores del passat dissabte al 
pati del Mercat Municipal de Vinaròs, amb l’assistència de les autoritats de la ciutat, Junta de la 
Gestora de COC,  i de les futures reines i reis del Carnaval, comparseros/es i públic en general. 

Danielson Pires Da Rosa, de Vinaròs, 
guanya el Concurs de Cartells Carnaval Vinaròs 2023

Al centre, el guanyador del cartell, Danielson 
Pires amb el president de la COC i Mariano 
Castejón, presentador de l’acte

El cartell guanyador del Carnaval 2023
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El bon temps i les ganes de festa dels 
comparseros i comparseres s’han aliat 
perquè es batera el rècord de participació en 
la tradicional jornada de paelles preludi del 
Carnaval. Un total de 3.657 persones es van 
donar cita de llarg a llarg de tota la explanada 
del passeig Fora Forat que va presentar una 
espectacular imatge que per unes hores ens 
va fer reviure les millors etapes del Carnaval.. 
Els membres de la junta gestora de la 
Comissió Organitzadora del Carnaval 
(COC), presidida per Cristian Gracià, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, i l’empresa 
Espectacles Maestrat, havien disposat de tots 
els detalls necessaris perquè el dia resultés 
esplèndid. Des de primera hora, es van 
distribuir les taules i cadires per tot el passeig 
per a donar recer a tants comparseros. Els 
«xefs» respectius de cada comparsa van 

prendre posició a mitjan matí per a començar 
a preparar les paelles. Acabada l’elaboració de 
les paelles, al migdia, unes comparses abans, 
unes altres després, es van repartir els plats, 
carregats d’arròs, entre tots els comensals 
que ja abans havien degustat un aperitiu. El 
passeig Fora Forat era com un riu multicolor 
de camisoles, mocadors, jupetins i altres 
vestits de les diferents comparses. La música, 
el color i l’alegria es van combinar en una 
jornada gastronòmica que els comparsers i 
comparseres anhelaven amb deliri.
En la sobretaula es va fer el sorteig de la 
rifa a la manera tradicional. David Torres 
va resultar l’agraciat amb el pernil donat 
per Nova Carn i altres comparsers van ser 
agraciats amb diversos premis donats per 
Esmuvi, Gimnàs Gentsana, Astre--Maestrat, 
Puro Teatre, Restaurant la Mossegada, Casa 

Lina, Restaurant La Porta Blava, Restaurant 
Teruel, restaurant la Tertúlia, Chiken, Rte, Foc 
Lent, Rte Bela Vita, Acadèmia Locura, System 
Sport, Rte el Mexicà,  Rte La Trobada, Muuu 
Restaurant, Rte. El Faro, i la col·laboració 
de les comparses “Ja hi som”, “No em volem 
“cap” i “Tot dins d´un got” per proporcionar la 
megafonia necessària.
El Carnaval de Vinaròs 2023 està ja molt a 
prop, donat que se celebrarà del 4 al 20 de 
febrer i s’intueix que serà multitudinari a tenor 
del gran èxit d´este dia de les paelles, jornada 
de confraternitat entre comparses i dels 
comentaris que al llarg de la jornada es van 
produir entre els comparsers i comparseres 
de les diferents comparses que ja conten que 
tan sols resten 68 dies per al dia de l´arribada 
de  Carnestoltes i inici del Carnaval cada any 
diferent i sempre espectacular de Vinaròs.

Comissió Organitzadora del Carnaval - Fotos: Mariano Castejón

Jornada de paelles amb rècord d’assistència 
per anunciar el Carnaval 2023
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X.Flores
Vinaròs va omplir divendres 25 de novembre diverses de les seues places 
de xiquets i xiquetes per a celebrar Santa Caterina. L’Ajuntament de Vinaròs 
havia preparat una programació especial per al públic infantil, a qui va 
dirigida aquesta festivitat tan arrelada a la nostra ciutat.A les 16.45 en la 
plaça de Sant Antoni, va actuar L’Home Circ, i a l’auditori municipal, a les 17 
hores, es va representar l’obra Safari. A les 17.15 hores, en la plaça Parroquial 
va tindre lloc la festa Xaxipiruli i a les 17.30 hores en la plaça del Cardenal 
Tarancón, l’actuació de titelles “Salvem el bosc”.  
Cal recordar que dimecres passat dia 23 de novembre ja es va celebrar a 
l’auditori el tradicional concurs de lloes que impulsa el Grup de Pastissers 

entre els centres educatius, i que enguany complia el seu 25 aniversari. 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 per preparar-se per al fred hivern, a més de 
desplaçar-se fins al riu Cervol a menjar la “prima”.

Santa Caterina



3 de desembre de 2022

11

E L  D I A R I E T SOCIETATVinaròs

El passat dissabte 26 de novembre, l’Associació d’Alumnes del Consell 
Municipal d’FPA va celebrar la festa de Santa Caterina a l’ermita.
Els més valents van pujar a peu, acompanyats per Sebastià Vidal, de l’Aula de 
Natura, aprenent mil coses pel camí. Els altres anaren en cotxe.
En arribant, a les cavallerisses, es va presentar l’Aula de Natura: què es, com 
participar en les activitats,pròximes sortides, ... Va estar molt interessant.

A continuació Sandra Batalla,  amb la simpatia i alegria que la caracteritzen, 
ens va fer saltar i riure amb la seua masterclass de zumba.
Durant el matí, va haver una exposició denominada “joguets d’abans”, amb 

diferents joguets que van portar alguns dels participants.
Després començà el dinar de germanor de les 130 persones que ens havíem 
apuntat. Cadascú portava el seu menjar i hi havia foc per torrar. En acabar, es 
van repartir els típics pastissets i el moscatell (col·laboració de Caixa Vinaròs),  
i finalment es va rifar el famós pollastre i les cistelles de fruita i verdura.
Finalment, alguns van ballar, altres conversar, i, entre tots, vam replegar 
taules i cadires.
Durant el dia vam tindre l’oportunitat de fer-nos una foto al graciós Photocall 
que havia preparat Pepi.  Tots vam fer de “cireretes” del pastisset! 
Va ser un dia de festa molt divertit per a tots i totes.

Festa de Santa Caterina a l’ermita Foto Pablo Batalla
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Sortíem d’una pandèmia global i ens fiquen a una guerra “europea” (VII)
Francisco Amat, biòleg

Bé, deixem per ara el contenciós entre els 
EEUU i la Xina. Ja arribarà, mes tard o mes 
d´hora, i pot ser que alguns de nosaltres 
no ho arribarem a veure.  Tornem a Europa, 
on ara si que hi ha una guerra. Però quina 
es l´actitud europea, que no s´acaba 
d´entendre?. Te Europa un pla estratègic 
respecte de Rússia i d´Ucraïna?. Però si 
sembla que cada dia el te menys en relació 
a la seva pròpia naturalesa ni objectius.

Sí, fins ara sembla que la U.E. esta inclosa 
en el “mon unipolar” manat pels EEUU, 
però, pel que estem veient, si intentem fer 
una descripció del paper que la U.E. juga 
en aquest “mon unipolar”, podem acudir 
a les paraules del diplomàtic Augusto 
Zamora (*): “L´exigència dels EEUU a 
l´Europa atlantista es que augmenti 
la seva despesa militar, i practiqui un 
desarmament aranzelari en benefici de les 
empreses americanes, mentre bona part 
dels països europeus segueixen sumits 
en profundes crisis. Les noves regles del 
mon deurien passar per la cooperació, el 
desenvolupament i la pau, que es quelcom 
que no sembla haver sigut entès com cal 
pels països occidentals, llastrats com estan 
per la seva condició de gossets faldillers 
dels EEUU”. 

I es que la Sra. Nuland segueix sent la 
Sub Secretaria dels EEUU pels Assumptes 
d´Europa. Això demostra el que Europa 
importa als EEUU (“Fuck ....the European 
Union!!”).  Ja Kissinger ha dit recentment, 
als que l´han volgut escoltar, que tot el que 
esta passant fa impossible un enteniment 
global entre EEUU i Rússia, i tot això a 
qui mes afectarà es a Europa. Ja el 2018, 
Kissinger havia manifestat que “Per Rússia, 
històricament, Ucraïna havia format part 
del seu territori, al menys durant 400 anys, 
encara que vulgui estar lligada a Europa en 
molts aspectes. Per això jo, personalment, 
he pensat que es molt imprudent tracta 
d´incloure a Ucraïna dins de l´OTAN. I 
comprenc que es una opinió minoritària”. 

El fet incontrovertible es que Europa 
va perdre les guerres europees, i des 
d´aleshores EEUU segueix fent la seva 
política, tot i que els EEUU no la varen 
guanyar la guerra. Varen ser els soviètics i 
els soldats de l´exercit roig els que lliuraren 
Europa del nazisme, els que entraren a 
Berlin acabant amb aquell ominós sistema. 
I a un preu inoblidable, uns 20 milions de 
morts russos entre soldats i població civil. 

Aquella posterior Europa Unida, que volia 
garantir que això no tornaria a passar, ara 
sembla que s´ha trencat  en 27 països, on 
cada un va a la seva, com la Gran Bretanya 
amb el seu “Brexit”, on Hongria i Polònia es 

revolten contra l´autoritat de l´aliança, on a 
Itàlia torna a manifestar-se el feixisme, però 
això sí, cada cop tots mes dependents dels 
EEUU. I amb unes autoritats europees que 
sembla que no toquen bandes. No mes 
cal fixar-se en l´actuació, prou lamentable, 
de dues figures prou representatives de 
la Unió, com Ursula von der Leyen i Josep 
Borrell. 

El fet es que els EEUU han aconseguit 
trencar la FE que existia entre Alemanya 
i Rússia, i estan convençuts de que es un 
fet decisiu. Però el fet decisiu es l´actual 
FE entre Rússia i Xina. Els EEUU allí on van 
creen el caos, inclús contra ells mateixos, 
gastant vides pròpies, moltíssimes vides 
alienes, i molts diners.  Quin interès 
poden tenir ara els EEUU en els productes 
industrials europeus, quan aquests no es 
poden beneficiar del petroli i el gas que 
teníem a prop de casa, a Rússia, i quan 
se´ls ha d´anar a buscar ben lluny, amb el 
que els nostres productes surten mes cars 
??.

De totes formes la batalla econòmica 
no la guanyarà EEUU sinó l´ OCS, de la 
que parlem mes avall. Nosaltres també 
perdrem, per culpa dels EEUU, que 
adoptaren una estratègia obsoleta, 
procedent de l´imperialisme anglès, 
que no comprenia, ni ara compren, que 
el teatre d´operacions el defineix el teu 
contrincant, i avui el teu contrincant ha 
definit el camp d´operacions com TOT EL 
MON, i no sols Euràsia.  I,  malgrat tot, aquí 
segueixen els EEUU amb l´OTAN.  Que faria 
EEUU sense Europa en aquest contenciós 
?: POCA COSA, i quina es la presencia dels 
EEUU a Europa?: SOLDATS.  Tornem a allò 
exposat al capítol IV: El que ens pot quedar 
clar es que Putin pot ser un dictador, 
sàtrapa, assassí, però això  NO FA BONS 
ALS EEUU.

No hauria de fer cap falta gastar-se el 
40% del pressupost mundial en armes, 
que es d´allò de que els americans volen 
convèncer a tothom, ni fa cap falta que 
els EEUU estiguin aquí trencant la unitat 
entre Alemanya i Rússia, unitat que es 
la millor garantia de PAU que ha tingut 
fins ara el continent europeu. Com diu 
l´ex diplomàtic espanyol J.A. Zorrilla, 
sempre que s´ha trencat la confiança entre 
Alemanya i Rússia s´han donat guerres 
importants, entre elles les 1ª i  2ª Guerres 
Mundials, “resoltes” majorment a Europa.

En aquests moments s´ha trencat la 
confiança entre Alemanya i Rússia. Hi ha 
una guerra a Europa, on s´enfronten el 
poder hegemònic dels EEUU, representant 
del, fins ara, “mon unipolar”, i un propòsit  de 

que desaparegui aquest exclusiu “mon unipolar”, personalitzat 
en una altre grup de poder nascut a Euràsia. Es la anomenada 
OCS, sigles de l´Organització Cooperativa de Shanghai, de la 
que aquí ja hem parlat en els capítols corresponents al 6 i 13 
de novembre de 2021. Aquesta organització, per ara, coordina 
a Xina, Rússia, Kazakhstan, Uzbequistan, Kirgistan, Tadjikistan, 
Índia, Pakistan, i on s´hi pensa incorporar a Mongòlia, Iran, 
Afganistan i Bielorússia, i alguns interlocutors interessants com 
Sri Lanka, Turquia, Cambodja, Nepal, Armènia i Azerbaidjan, 
que s´acaben de reunir a Samarcanda  (Uzbequistan) el passat 
17 de setembre, amb la valuosa presencia del líder xinès Xi 
Jinping, en el seu primer viatge a l´estranger des de l´inici de 
la pandèmia del COVID-19. Com es pot veure, aquest es l´únic  
grup alternatiu que pot aspirar a formar, al menys, un “mon 
bipolar”  (o multipolar), que plantaria cara als EEUU des d´un 
punt de vista econòmic. No direm res de la visió militar, per ara.

Però, i on queda Europa??. Sí, fins ara sembla que esta inclosa en 
el “mon unipolar” manat pels EEUU, però, pel que estem veient, 
amb paraules del diplomàtic Augusto Zamora (*), s´hi adiu molt 
be intentar fer una descripció del paper que aquí juga la U.E.: 
“L´exigència dels EEUU a l´Europa atlantista es que augmenti 
la seva despesa militar, i practiqui un desarmament aranzelari 
en benefici de les empreses americanes, mentre bona part 
dels països europeus segueixen sumits en profundes crisis. 
Les noves regles del mon deurien passar per la cooperació, 
el desenvolupament i la pau, que es quelcom que no sembla 
haver sigut entès, com caldria, pels països occidentals, llastrats 
com estan per la seva condició de gossets faldillers dels EEUU”. 

I què li demanen els EEUU a la U.E.?: Si hem de fer cas de les 
paraules de José Antonio Zorrilla (**), ex ambaixador d´Espanya 
a Milà, Shanghai i Moscou, ara jubilat, i parlant sense embuts,  
en la entrevista que li fa Jordi Llatzer, i que apareix a Youtube 
(ESPURNA 37), els EEUU demanen a la UE  que el que ha de fer es 
armar-se i dependre econòmicament d´ells. Armar-se deu voler 
dir la conveniència de tenir un exercit propi. Sí, un exercit propi 
com el que hagués impedit la intervenció de l´OTAN a Iugoslàvia 
l´any 1999 ?.  Però si la U.E no es posa d´acord ni en admetre la 
necessitat d´acabar de construir un gasoducte com el Midcat, 
entre Espanya i França !!!!?, i ho farà per muntar un exèrcit??. 
Bah, home bah !!. Pot ser sí, entrampant-se fins les celles amb els 
EEUU, magnífics fabricants i distribuïdors d´aquest recurs.

(*) Augusto Zamora. “REQUIEM POLIFONICO POR OCCIDENTE”. 
Editorial FOCA. 2018 (pagines 229-246)

(**): https://www.youtube.com/watch?v=Y0bH7VIPCnk
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Carla Escuder
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista 

(@nutriestudio_dietistas)

el asesino 
silencioso

La hipertensión,

Los amigos de la fila uno, en un nuevo encuentro anual para celebrar que 
ya se acerca la Navidad

Encuentro anual de los amigos 
de la ‘fila uno’

Los domingueros de Vinaròs

Somos un elenco de bravos “vinarossencs” que disfrutamos con la práctica de 
las dos ruedas. Hacemos un recorrido con cada salida; no importa la edad: es 
nuestro deporte Rey. Salimos tres días a la semana: martes, jueves y domingo 

a la hora del butano. En verano a las 7.30 h y en invierno a las 8 h. En la foto 
estamos almorzando el domingo 27 en Els Valentins:Justo, Alberto (Romero), 

Rafael Bailly (El Capitano), Pedro Aixalà (El Secretario), Xordi, Vicent Chiva, 
Agustin (El Gallo), Pepe (Romero), Manolo Forner.

Por fin ha llegado la jubilación tan esperada para Serafín, y lo ha celebrado 
rodeado de su familia

Jubilación

Te parecerá que quizás he sido un poco exagerada con el título 
del artículo de hoy. Por un lado, seguro que así capto toda tu 
atención. Pero por otro lado, no exagero nada ya que la hipertensión 
mata a casi 100000 personas al año. El peligro se encuentra en el 
adjetivo silencioso. La hipertensión no duele y tampoco avisa por lo 
que tenemos que tener cuidado. 
Lo bueno es que es una enfermedad que generalmente va 
relacionada con el estilo de vida por lo que tenemos la capacidad 
de influir en ella. 

En la hipertensión arterial (HTA) se produce un aumento en la fuerza 
que ejerce sobre la pared de las arterias de todo el cuerpo. Si se 
mantiene elevada durante el tiempo, acaba dañándolas y afectando 
a su rendimiento. Cuando estudié la HTA en la Universidad, me 
sirvió mucho pensar que las arterias eran como un sistema de 
mangueras unidas o cañerías. Cuando en una manguera sal agua 
con demasiada presión la puede reventar. 

El HTA es factor de riesgo de otras enfermedades y a la vez es 
consecuencia de otros factores de riesgo. Yo los llamo “la colleta 
tóxica”. Imagina una “colleta” de amigos que se influencian los 
unos a los otros, un poco lo de: “qui va en coixo, coixo i mig”. En 
la colleta tóxica de la HTA encontramos a otros conocidos como 
la hipercolesterolemia (tener el colesterol alto); la diabetes y la 
resistencia a la insulina; la obesidad y el perímetro de la cintura alto. 
Todos pueden ser causa de todos y consecuencia. 
La HTA, además,  es factor de riesgo de otras enfermedades como 
el ictus, infarto, angina de pecho , insuficiencia renal o cardiaca. 
Incluso de enfermedades cerebrales como la demencia. 
Se considera HTA unos valores de presión sistólica (la que conocemos 
como alta) por encima de 130 mmHg y de presión diastólica (la que 
conocemos como baja) por encima de 80 mmHg.

La causa pueden ser otros factores de riesgo (“la colleta tóxica”) 
o también puede ser una incognita. Es decir, hay personas que 
padecen HTA sin una causa clara. 
En cualquier caso, el tratamiento es el mismo aunque, como 
comentábamos al principio, los hábitos de vida saludables tienen 
un papel muy importante en el control de la tensión arterial. 

Las recomendaciones serían las siguientes. 

- Restringir el consumo de alcohol. La reducción del alcohol puede 
producir hasta una disminución de 4 mmHg en la presión arterial. 
- Reducir el consumo de tabaco. Otro que se junta con la “colleta 
tóxica”, lo que él es tan tóxico que influye a todos. 
- Disminuir el peso corporal en el caso de que se necesite. 
- Realizar actividad física aeróbica (caminar, correr, ir en bici, subir 
escaleras, bailar) de forma regular. 

La alimentación tiene un papel muy importante en el control de la 
presión arterial. Tanto, que necesito un artículo entero para hablar 
de ello. La semana que viene lo tendréis. 
De momento, os lanzo una pregunta, ¿el café está contraindicado 
en HTA?
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Julián ZaragozàJulián Zaragozà
Dites del mes de desembreLa tardor de Vinaròs

Refranys de la Puríssima Concepció

Al desembre i al gener, busca un bon recer
Al desembre val més, el pa dur que el tendre

Boira al desembre, pluja o llevant
Desembre ben fred, bon any i bon esplet

Desembre ditxòs, que ens porta l’alegria del nostre senyor
Desembre, el mes més vell de l’any

Dolent estalviador és el matiner de desembre i gener
El desembre és l’avi de l’any, i el gener l’hereu

Pel desembre el fred i el vent fan tremolar el més valent
Pel desembre, gelades i nevades i sopes escaldades

Si pel desembre plou bon any nou
Desembre finat, any acabat

Ditxòs és el mes de desembre, 
que entra en llardons i surt amb torrons

La festa se celebra el 8 de desembre i també és conegut 
com a Dia de la Immaculada. A Vinaròs tenim el carrer de 

la Puríssima, i com anècdota, l’arxiprestal té dues imatges: 
una situada a un dels altars laterals, i una altra, que és la que 
podeu contemplar en la fotografia, i que pertany al retaule 

del Molí de Noguera, ubicat a la capella de la Comunió.

A partir de la Concepció, neva i fa fred redó
De la Puríssima a Nadal desset dies de cabal
Si plou per la Concepció, plou per carnestoltes, 

per Setmana Santa i per Resurrecció
Tronada per la Concepció i la Candelera, 

mal any se’ns espera
Per la Concepció, les barques al secador

La neu del mes d’Advent, glaça les dents
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Vinarossencs i visitants es van veure dissabte al migdia sorpresos per la 
jornada de performance Acció Santos, en memoria del músic i compositor 
vinarossenc, que va tindre lloc pels carrers de la localitat i va estar realitzada 
gràcies a la col·laboració entre la Fundació Caixa Castelló i la Fundació Caixa 
Vinaròs, dues institucions que col·laboren des de sempre entorn de la figura 
de Carles Santos. 
Alfred Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló, va explicar que 
“amb motiu de la celebració d’unes jornades de performance que enguany 

arriben a la huitena edició, era  l’oportunitat per a vertebrar el territori a través 
de la figura d’aquest vinarocense universal, gràcies també a la col·laboració 
de la Conselleria de Cultura i de la Universitat Politècnica de València”.
Llopico va assenyalar que la reacció de la gent ha sigut molt positiva. “La 
figura de Carles Santos sorprén. Hi ha gent gran que veu aquestes obres i els 
impacta, però el que més m’ha sorprés a mi és descobrir l’enorme magnetisme 
que té la figura de Santos per als més joves, que tenen una mirada neta i 
sense perjudicis, la qual cosa em sembla fantàstic”, va concloure Llopico.

X.Flores/ Fotos: P.Marmaña i X.Flores

 ‘Acció Santos’
 una sorprenent performance pels carrers de Vinaròs

La jornada de performance en memòria de la figura de 
Santos va concloure dissabte a les 19 hores a la seu de la 
Fundació Caixa Vinaròs amb les performances d’Alvaro 
Terrones, Alejandro Ocaña i el Grupo Materia Performance 
BBAA

Fotos Fundació Caixa Vinaròs
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X.Flores

Es van atorgar també dos mencions especials, al guanyador del vot social, 
Vicente García, de Toledo, per la seua aquarel·la “El penúltimo faro”, i la del vot 
popular universal va ser per a Juan Castilla, de Madrid, per la seua obra “La 
soledad del viento”.

El premi del Certamen d’Aquarel·la Borràs Jarque, dotat amb 3.000 euros, va 
ser entregat pel president de la Diputació, José Martí, com a administració que 
patrocina l’esdeveniment, i el guardó del premi Borràs Jarque per l’alcalde, 
Guillem Alsina, en estar patrocinat per l’Ajuntament, amb una dotació també 
de 3.000 euros.
Durant la nit es va presentar el calendari de ciutadanes vinarossenques 2023 
per què Amics de Vinaròs ret homenatge a 12 dones anualment.

La nova seu d’Amics de Vinaròs 
serà la Casa de la Cultura

L’alcalde, Guillem Alsina, va donar dues grans notícies en el seu parlament. 
La primera, que la nova seu de la Associació Cultural Amics de Vinaròs serà 
la planta baixa de la Casa de la Cultura. El canvi és degut, com va explicar 
en aquest cas el president de l’associació cultural, José Luis Pascual, al fet 

que l’actual seu del carrer Sant Ramón pateix de aluminosis, amb el que és 
necessari desallotjar-la. L’alcalde va destacar que en aquesta nova seu, està 
també l’arxiu municipal, la qual cosa serà de gran ajuda per a l’associació.
Per part seua, Pascual va agrair la predisposició i comprensió de l’alcalde per 
haver facilitat aquestes instal·lacions, on abans estava situada la Creu Roja i va 
explicar que el dilluns s’inicia el trasllat, que tardarà uns mesos.

Estudi preliminar per a un futur 
museu de la ciutat

D’altra banda, Alsina va anunciar que s’encarregarà la realització d’un estudi 
preliminar per a reconvertir l’actual edifici que alberga els serveis socials de 
l’Ajuntament en el museu de la ciutat. El primer edil va recordar que Serveis 
Socials es traslladarà en un futur en el centre social que ha de construir 
pròximament en plantes superiors del Centre Municipal de la Tercera edat.
Un anunci que va ser molt ben acollit per Pascual, que porta anys reivindicant 
un museu i un centre cívic cultural on es puguen realitzar exposicions i actes 
culturals en considerar que l’actual auditori està “sobreexplotat”.
La vetlada va ser amenitzada per la Rondalla Vinarossenca Mar i Terra i 
presentada per Antonio Carrasco.

XIV Nit de la Cultura d’Amics de Vinaròs
Josep Plaja guanya el Certamen d’Aquarel·la Puig Roda
 i Josep Heras el Borràs Jarque d’Investigació Històrica

Amics de Vinaròs canviarà de seu i l’alcalde anuncia un estudi preliminar 
per a un museu de la ciutat en l’actual edifici de Serveis Socials

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va entregar la nit del divendres 25 de noviembre en el transcurs del sopar de la catorzena 
edició de la “Nit de la Cultura” els premis del Certamen d’Aquarel·la Gabriel Puig Roda i el Premi d’Investigació Històrica Borràs Jarque 
a Josep Plaja, per la seva aquarel·la “La vall en blaus” i Josep Heras, per l’obra  “Joan Ballester Ayguals i el seu temps”, respectivament.

D’esquerra a dreta, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, el president de la Diputació, José Martí, el guanyador del premi Borràs Jarque, Josep Heras, el president de 
l’associació cultural Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, el guanyador del certamen Puig Roda, Josep Plaja, l’alcalde, Guillem Alsina i el regidor de Cultura, Fernando Juan
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La Rondalla Vinarossenca Mar i Terra va oferir un repertori tradicional 
per amenitzar musicalment la nit

Josep Plaja va recollir l’estatueta de José Córdoba que l’acredita amb 
el premi Puig Roda 2022 de mans del president de la Diputació, José 

Martí. El premi està dotat amb 3.000 euros. 

L’alcalde, Guillem Alsina va donar el premi d’investigació històrica Borràs Jarque a Josep 
Heras. A la imatge, també amb Arturo Oliver. El guardó també està dotat per 3.000 euros 

que patrocina l’Ajuntament de Vinaròs

L’aquarel·la guanyadora del premi Puig Roda 2022

Durant la vetllada es va presentar el calendari de ciutadanes vinarossenques 2023
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Los que seguimos las actuaciones de nuestra banda de música la Societat Musical “La Alianza”, esperamos con interés este concierto en 
conmemoración de “Santa Cecilia”, patrona de todo el mundo de la música. “La Alianza” no nos defraudó y gozamos de una bella tarde 
musical.

En este concreto concierto realizado el pasado 
sábado día 26 de noviembre a las 18,30 horas en el 
“Auditori Minicipal” de nuestra ciudad de Vinaròs, 
como es costumbre todos los años, actuaron las 
secciones: “Orquesta” dirigida por José Ramón 
Renovell Renovell, “Banda Juvenil” dirigida por 
Sergio Tortajada Gómez y la “Banda Sinfónica” 
dirigida por José Ramón Renovell Renovell.
En estas tres secciones se nos presentan los nuevos 
educandos, los cuales en este año se fueron a 
buscar a ritmo de “pasodobles”, por las casas de 
cada uno de ellos con la banda, concretamente a 
los nuevos educandos de la “Banda Sinfónica”. En 
los años 80, nos comunican que ya se realizaba. 
Este año nos presentaron nuevos educandos la 
“Banda Juvenil” con nueve nuevos educandos, y la 
“Banda Sinfónica” con seis nuevos educandos.
En esta ocasión, el acto estuvo muy bien 
presentado por el joven músico Rubén Cerdá, el 
cual fue presentando cada sección y el programa 
a interpretar.
A los nuevos educandos de la “Banda Juvenil”, 
su director Sergio Tortajada Gómez, les fue 
entregando a cada uno de ellos el instrumento a 

interpretar, incorporándose después por primera 
vez y oficialmente a la banda.
En la “Banda Sinfónica”, al igual que los educandos 
anteriores, su director José Ramón Renovell 
Renovell, les hizo entrega del instrumento, 
mientras que la presidenta Àngela Caballer, les 
imponía la insignia de la entidad.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:

Orquestra
La passada primavera (op. 34). . . .Edvard Grieg 

(1867-1907)
*L’Estro Armónico (op. 3 no 8). . .  Antonio Vivaldi 

(1680-1743)
I. Allegro

II. Larghetto e spirituoso
III. Allegro

Violins solistes: Ana Falcó i Elisa Sanz
Director: José Ramón Renovell Renovell

Banda Juvenil
Mateu (PD). . . .Azael Tormo Muñoz

Blue overture. . . . .Xavier Zamorano Alós
Duendes. . . . . Juan Daniel Jover Piqueres

Director: Sergio Tortajada Gómez
Banda Simfònica

*Give us this day (Simfonia) . ..David Maslanka 
(1943-2017)

I. Lent-Moderat
II. Presto

Himne a Santa Cecília
Director: José Ramón Renovell Renovell

Tan solo a modo de apunte, las piezas “L´Estro 
Armónico” que se interpretaba por primera vez 
por la “Orquesta”, actuaron como violines solistas: 
Ana Falcó y Elisa Sanz. Ambas destacaron en los 
correspondientes solos. Fue para mí, como una 
bella conversación “entre violines”.
En la pieza “Duendes” de la “Banda Juvenil”, 
gozamos todos de los efectos, palmas y toda clase 
de sonidos del mundo de los duendes de esos 
“seres mágicos”, en que la banda hizo “magia” en 
su interpretación.
Por último destacar la potencia de la sinfonía “Give 
us this day” que nos regaló como primicia José 
Ramón Renovell, en este día conmemorativo de 
Santa Cecilia con la  “Banda Sinfónica”.

Como nota destacada, se reclamó la presencia de la flautista Saray Forcadell 
Chaler, a la que la presidenta le impuso la insignia de los 25 años como 
músico de la banda. 
Saray, llena de emoción y a la vez de alegría, nos dirigió unas completas 
palabras, a las cuales no dejó de mencionar a nadie de las personas que en 
estos avatares de la banda, le habían acompañado durante estos 25 años. 
Recordó desde sus inicios como niña en la banda, se acordó incluso de 
su primer presidente Paco Torres, de los directores, sobre todo del que ha 
tenido siempre, José Ramón Renovell, de toda su familia, de sus compañeros 
de la banda a lo largo de estos años, de haber conseguido que la música 
fuera su “modus vivendi”, ya que es en la actualidad profesora de flauta de 
la “Escuela de Música” de le entidad, aparte de tocar en la banda, y por no 
dejarse, no se dejó ni a su pareja, la cual la acompañó en el pasacalle por las 
calles recogiendo a los nuevos educandos. Por cierto, nos gustó ver la parte 
humana y emotiva de Saray, aparte de la de  buena profesional. En lo que a 

mí respecta, hace 25 años tengo el recuerdo junto a otros nuevos músicos, 
de haberle realizado la primera entrevista antes de su presentación. Mis 
felicitaciones, Saray.

Y siguiendo con las tradiciones, tuvieron lugar los parlamentos. El primero 
a cargo del maestro y director José ramón Renovell Renovell, y finalizaban 
los mismos, la presidenta de la entidad Àngela Caballer, la cual, tuvo dos 
momentos a resaltar. El primero y lleno de emotividad, el recuerdo a dos 
personas que ya no están en la banda y fallecidas este año: Roser Beltrán y 
Teófilo Tortajada. La segunda, la que se repite cada año. Siempre. El presidente 
de turno, aprovechando la presencia del alcalde de la ciudad Guillem Alsina, 
reivindicaba un nuevo auditorio en que pudieran caber todos los músicos. 
Como cada año, todos los músicos no caben en el escenario.
La última pieza que se interpretó fue el “Himne a Santa Cecilia”, el cual cerró 
este extraordinario y completo acto.

“La Alianza”, extraordinaria ¡Viva Santa Cecilia!
Salvador Quinzá Macip

Presentó Rubén Cerdá Orquestra Solistas Ana Falcó y Elisa Sanz

Autoridades y junta 25 aniversario Saray Forcadell

Palabras de  Saray Parlamento de J.R.Renovell

Parlamento de 
Ángela Caballer
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Músicos debutantes ‘Banda Simfònica’

Aquí les presentamos los nuevos educandos:

Guillem Giner Serret Pablo Serret Santos Hugo Mones Molina Gerard Masip Albiol

Ferran Domenech Pascual Guillem Barreda Forner Ivan Palacios Prados

Fco Javier Torres Barreda

Julia Cuñat Calvo

Ferran Jaime Querol

Juanjo Gras Caballer Elsa Zafra Bono Daniel Martínez Foix

Marta Tortajada Escuín

Oboe

Saxofó alt

Percussió

Clarinet

Trompeta Percussió

Fagot Saxofó alt Saxofó alt

Banda Juvenil

Banda Simfònica

Saxofó tenor Trombó Violoncel

Fagot Fagot Fagot

Varvara Frolova



3 de desembre de 2022

20

CULTURA

L’ Orfeó Vinarossenc convida a totes aquelles persones 
que vulguen cantar amb nosaltres i participar dels 
actes que fem, sense importar la seva edat. Si us 
interessa, podeu contactar al telèfon 601 161 478.

Vols formar part 
de l’Orfeó Vinarossenc?

José Miguel Vicent

El llibre treballat a la  Tertúlia Literària Àgora durant el mes de novembre ens ha ocupat en un 
dels temes, que cada vegada afecte a més ciutadans i durant més temps: parlem de les persones 
grans, de la vellesa. Hendrik Groen amb aquesta obra  de 330 pàgines ens apropa amb realisme, 
ironia, bon humor i esperança, a la darrera etapa de la vida.

El protagonista, un ancià de 83 anys i un quart, a través del seu diari ens introdueix dins d’una 
residència de gent gran, on assistim com a espectadors a tota mena de situacions, davant  de 
les quals cada tipus de persona reacciona de manera diferent. Ell, junt a un minúscul grup de 
residents, crearan un club – “Vells sí , morts no”-, on els seus membres admeten que són vells però 
també tenen clar que mentre hi ha plans hi ha vida.  
El llenguatge del text  es podria adjectivar  de mínim, com si l’autor hagués perseguit el propòsit 
d’utilitzar les paraules  justes.  
Estem davant d’un text que ens parla de la vellesa, la solitud, les visites, l´amistat, la solidaritat, la 
comprensió, l’empatia i el perdó, la activitat i la passivitat, el racisme, l’egoisme i la generositat, el 
cinisme, l’adulació, l’enveja, la neciesa, la grolleria, el conflicte generacional, la mala educació, la 
imaginació, l’economia, la política, la monarquia, la burocràcia, els maltractaments, la frustració, 
la malaltia, l’ eutanàsia, la mort, el consol, el dol, la resignació, però també de l´esperança i de la 
lluita per seguir viu i actiu, per tal de traure-li algo mes de suc a la vida.
L’autor, Hendrik Groen, es un holandés de 68 anys (nascut en 1954) ha intervingut en programes 
de televisió al seu país “The secret diary of Hendrik Groen” i ha obtingut el premi Publieksprijs 
voor het. Poc més se sap del autor, ja que pareix voler mantindre l’anonimat.

Ressenya literària. Tertúlia Literària Àgora
 “Intents de traure-li algo a la vida ”, de Hendrik Groen
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Andrés Albiol Ploma de mar rogenca

Ecos de mar

Semana con un inicio de aires de mistral, que amainaron después del martes, para quedar unas aguas 
en calma. Al principio se faenó poco, y luego se operó en todas las modalidades. Las capturas en general 
resultaron flojas. Las traíñas del pescado azul han comenzado la anual veda. Y las cotizaciones siguieron 
con altibajos.
La pesca de arrastre, los siete bous desembarcaron a diario langostino, gamba, calamar, choquito, 
pescadilla, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, mújol, raya, jurel, caballa, canana y morralla.
El cerco, tras diez meses faenando del presente año, los dos cerqueros de nuestra base han comenzado 
la parada biológica. Sólo hubo capturas el miércoles, en que una de nuestras llums pilló 500 cajas de 
boquerón (8 kg/caja).
Los arters menores, las barquitas trasmalleras pescaron a medias por el viento. Tres calaron las redes a 
la sepia. Una al salmonete. Cuatro al pagel y bonito. Y dos al lenguado y rombo.
El palangrillo costero, una embarcación atrapó dos jornadas con este arte de anzuelos bacoreta.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, tres barcos (1 de Benicarló) subastaron piezas de 1 a 3 kg.
Y la marrajera, una barca de Carboneras arribó con 2.000 kg de pez espada capturados con anzuelo.

Finalizó la campaña cerquera

En castellà pluma de mar roja. 
Científicament és diu Pennatula rubra. 
Deu el seu nom per la forma plomosa 
que té semblant a les plomes de les 
aus. De la classe antozoa octocolaria 
i pertanyent als corals blans, és una 
colònia d’animals pinnats amb pòlips 
de huit tentacles. Està compost per un 
pal central que en la part inferior té 
el peduncle que es fixa al substrat. De 
simetria bilateral, l’altra mitat o part 
superior té branques laterals estretes, 
poc denses que es disposen a un costat i 
a l’altre de l’eix central. La seua coloració 
és roig fosca uniforme i els blanquinosos 
pòlips a manera de bastó aplanat. Talla 
20 cm. Existix també diformisme sexual. 
Per a reproduir-se alliberen a la corrent 
òvuls i espermatozoides perquè es 
mesclen en la superfície i es fecunden. 
Després les marees escampen per altres 
llocs les larves perquè s’adherisquen 
en els llocs desitjats i créixer fent les 
dites colònies. Viu sobre fons arenosos 
de 20 a 200 m de profunditat plantat 
verticalment en el sediment, per a fixar-
se amb la part del peduncle. Pot soltar-
se a voluntat i ser arrossegada per les 
marees i es fixa en un altre lloc. Per a 
alimentar-se, cada pòlip captura de 
l’aigua organismes planctònics, que els 
engul per l’esòfag i els porta a l’espai 
estomacal. Posseïx uns diminuts òrgans 
urticants. Pot produir fosforescència 
a l’excitar-se. Sol capturar-se amb 
arts de tremall i arrossegament. No és 
comestible. Sense valor comercial, de 
manera que és tornada a la mar.

La FAO, en su reciente informe denominado Sofia 2022 ha detallado la situación de la pesca y la 
acuicultura, para decir que la última producción mundial fue récord con 214 millones de toneladas. Y 
que estos alimentos acuáticos proporcionan el 17% de la proteína de origen animal que se consume en 
todo el mundo.

En nuestro mar es llamada así por la variedad de túnidos atrapados de esta forma con 
anzuelo. Este aparejo consiste en llevar a remolque o arrastrando por una embarcación 
que navega a vela o a motor un fuerte hilo largo (de 20 a 40 metros) por la popa, donde 
en su extremo que se lanza al mar lleva atado un sedal mas fino de hilo con uno o dos 
anzuelos empatados en la parte final. Así, los anzuelos están recubiertos con un cebo 
artificial de coloridos y articulados con el fin de atraer a peces depredadores. Según el 
tamaño o las especies que se quieran capturar, los engañosos cebos son confeccionados 
de diferentes formas, grosor o con variados materiales como trozos de panocha, trapos, 
plumas de gaviota, piel de pez y diversos adornos, todo bien atado para que parezca 
con el movimiento avante un pececillo nadando, y el depredador crea que la presa 
es un bocado fácil. También para lograr que los señuelos o cebos simulen que naden 
pareciendo un animal vivo a una altura determina entre aguas, se utilizan unos plomos 
de diversos tamaños como lastre, para mantenerlo a una profundidad conveniente, de 
manera que los depredadores al morder el señuelo caen como víctimas al clavarse en la 
boca el afilado acero.

La pesca de la cacea o bonitolera mediterránea

Últim atracament de l’any a la llotja amb peix blau 



3 de desembre de 2022

22

OPINIÓ

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local  PP Vinaròs

La sanidad
desnuda a la izquierda

Per Maria Dolores Miralles

Visca la transparència 
i la participació

     En el darrer plenari es va 
aprovar el Pla Estràtegic de 
turisme intel·ligent 2022-
2025,  en teoria full de ruta que 

perrmetrà  que Vinaròs  siga un destí  innovador, dinàmic 
i de qualitat. El regidor de Turisme, després d’explicar les 
bonances segons ell d’aquest pla, ens invitava a tots els 
partitis polítics a recolzar-lo, ja que és  el full de ruta  a 
seguir per tal que la nostra ciutat siga una destinació 
capdavantera en l’àmbit valencià.
Una volta més,  aquest pla , al igual que la resta que s’han 
elaborat aquests darres anys no ha sorgit com a resultat 
del diàleg i fruït del consens, perqué se’ns va lliurar a 
l’oposició pocs dies abans del plenari, tàctica  que ve sent 
habitual en el bipartit que a dia d’avui governa la nostra 
ciutat.
        Vostés, no han volgut la nostra participació, perquè 
en cas contrari ens hagueren lliurat aquest document en 
temps i en forma. Per què faig aquesta afirmació? Perquè 
al revisar l’informe jurídic de secretària ens assabentem 
que el 28 de juny de 2022, el tècnic de turisme i el regidor 
de l`àrea emeten proposta per aprovar-lo.  
        Segons les consideracions jurídiques de secretària, 
la facultat d’aprovar un pla municipal turísitc, apareix 
en la legislació valenciana.  Una de les mesures  que té 
que completar és la millora de serveis,   mesures de 
sostenibilitat  … així com mecanismes per a facilitar la 
participació efectiva de la ciudadania i dels agents socials 
i econòmics en matèria de turisme.
          La participació se l’han passat pel folro  perquè han 
passat set anys i encara no s’ha creat el Consell de Turisme 
on estan representats els diferents agents econòmics , 
turístics i membres dels partits polítics  de la nostra ciutat, 
on donen veu a les necessitats i inquietuds, i  tracen les 
línies d’actuacions, per a que  siga una fulla de ruta a llarg 
plaç. Però malauradament, aquest Consell encara no 
s’ha engegat, la qual cosa esta retardant que s’impulsen 
accions i estratègies mitjançant grups de treball.  
         El regidor de Turisme ens va culpabilitzar en el decurs del 
plenari que la no constitució del Consell era per deixadesa 
d’alguns partits polítics per no presentar un candidats, 
entre ells, al PVI. Jo convido al regidor de Turisme a que 
abans de fer aquestes afirmacions,  revise la seua bústia 
electrònica, ja que el 20 d’octubre varem enregistrar 
la nostra  instància nomenant com a representant a 
Marcela Barbé i com a suplent jo mateixa. Abans de fer 
aquestes afirmacions, ha d’estar molt segur, perquè posa 
en entredit la feina de les nostres regidores. A més a més, 
cal recordar- li  que vosté  és un dels membres de l’equip 
de govern, que té dedicació exclusiva , 14 pagues anuals 
i un horari confeccionat a la seua mida, per això aquestes 
errades o oblits  no li estan gens bé.
         Continuant amb l’informe de secretaria, se’ns diu que 
caldria, que als efectes de que el plenari pogués  valorar 
l’oportunitat d’aprovar el Pla de Turisme, s’informés sobre 
si el pla entregat compleix amb el contingut mínim d’un 
pla d’aquesta naturalesa i import econòmic, sobre si el 
contingut  està d’acord amb els objectius de l’Ajuntament  
en quant a política turística municipal, sobre si encaixa 
amb la programació pressupostària  i planificació 
econòmica i amb la planificació precedent de 2017.
           Vam votar en contra per diverses raons,   perquè 
aquest document se’ns ha lliurat a correcuita, uns pocs 
dies abans del plenari, quan estava elaborat des de finals 
de juny d’aquest any, per la reflexió que fa la secretària 
en el seu informe jurídic i perquè en cap moment han 
mostrat transparència i ganes de la nostra col.laboració. 
Des del PVI, creïem que haguéssim estat molt útils, 
perquè tenim molta experiència en aquesta àrea que ha 
estat gestionada  per regidors del nostre partit del 2003 
al 2011.
      
       
         

Nadie pone en duda 
que la gestión del 
gobierno del Botànic 
ha llevado al Hospital 

comarcal de Vinaròs a su mayor crisis de gestión 
desde su inauguración. Es cierto que siempre 
han existido problemas, pero nunca tan graves 
ni tan frecuentes como ahora. La sanidad ha 
desnudado la verdadera gestión de la izquierda 
local y autonómica.

Tanto el PSPV-PSOE, como Compromís y 
Podemos demostraron en su día moverse bien 
detrás de las pancartas, con los silbatos y los 
mensajes facilones, con promesas múltiples a 
diestro y siniestro. Pero una cosa es predicar y 
otra muy diferente dar trigo. 
El resultado tras más de siete años de gobierno 
del Botànic es una falta de especialistas 
como nunca se ha padecido en el Hospital de 
Vinaròs, unas listas de espera crecientes tanto 
quirúrgicas, como para consultas o pruebas 
diagnósticas. Un auténtico caos provocado por 
aquellos que han preferido gobernar desde la 
ideología y no desde el interés general.

La crisis sanitaria también ha dejado 
al descubierto a la izquierda local que, 
comenzando por el Alcalde Alsina, ha sido y es 
incapaz de levantar la voz ante la Generalitat 
para exigir aquello que nos corresponde. Ni más 
ni menos.

Alsina y los socialistas callados y sumisos ante la 
Generalitat, incluso publicando notas de prensa 
animando a la Conselleria a seguir destrozando 
nuestro Hospital con sus políticas erráticas. Los 
de Podemos rozando el ridículo, queriendo 
organizar plataformas ciudadanas, para no 
ser ellos los que molesten a sus superiores. 
Compromís desaparecido, no hace falta hablar 
más.

Ahora, como se acercan elecciones y hay que 
bajar las listas de espera como sea y al precio 
que sea, el gobierno autonómico de izquierdas 
envía a los pacientes a hospitales privados, justo 
aquello que decían que nunca harían porque 
según ellos la sanidad debe ser “pública”. 
Menuda hipocresía.

Por todo ello es necesario un cambio en la 
Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento 
de Vinaròs. Porque hace falta un gobierno 
autonómico que tome medidas desde el 
primer día y un Alcalde que levante la voz sin 
pensar en el color de quien preside el Palau de 
la Generalitat. Ximo Puig y Guillem Alsina se 
han demostrado incapaces. Es el momento de 
Carlos Mazón y Juan Amat. 

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia

Continuando con el anterior 
artículo, el hecho de encontrar 
las pinturas fingidas en la fachada 
de la iglesia arciprestal supuso 
un antes y un después respecto 
al valor que podía suponer este 

tipo de arte para nuestra ciudad. De este modo, 
durante esta legislatura, se han realizado más de 
120 catas en viviendas y edificios públicos, así como 
la restauración de la fachada de la capilla de Santa 
Victoria. 

El resultado de las catas nos hace suponer, desde 
el punto de vista técnico, de la posible existencia 
de, al menos, 58 fachadas del casco antiguo con 
pinturas policromadas, convirtiendo de esta 
manera a nuestra ciudad, Vinaròs, como la segunda 
en cantidad y calidad de todo nuestro país.

Consideremos, aunque solo sea por un momento, 
la segunda hipótesis mencionada en el anterior 
artículo, que la restauración de dichas pinturas y, 
por tanto, exposición a las inclemencias actuales 
del cambio climático las deterioren a gran velocidad 
si no se realiza una labor de mantenimiento 
adecuada. En este caso, no solo es importante 
la restauración, sino también este adecuado 
mantenimiento. Es este motivo el que obliga a un 
análisis más pormenorizado de todas y cada una de 
las actuaciones que debemos realizar para sacarlas 
a la luz.

Existiendo dichas pinturas tanto en edificios públicos 
(fachada del auditorio) como en privados, debemos 
estudiar por cuales se inicia la rehabilitación, 
cuales son los plazos a cumplir y los trámites 
administrativos a seguir en cada caso (si es un BIC o 
no, público o privado, coste y financiación), pues un 
retraso por cualquier motivo una vez iniciada alguna 
de las rehabilitaciones incidiría en una degradación 
o alteración sustancial de dichas pinturas, ahora 
mismo ocultas y al mismo tiempo preservadas por 
capas y capas de diferentes materiales.

Es responsabilidad nuestra, de todos, sacarlas a 
la luz para el goce y disfrute de nuestra población 
y nuestros visitantes, pero con las suficientes 
garantías de mantenimiento.

A partir de los errores se aprende, esperemos que 
esta vez los errores en la restauración inicial de las 
pinturas de la arciprestal sirvan para no caer de 
nuevo, prever lo que pueda técnicamente suceder 
y diseñar un plan de mantenimiento una vez estén 
expuestas. Aunque dicho estudio pueda retrasar su 
reaparición.

Pinturas fingidas (II)
Per Fernando Juan, regidor de  RRHH i 
Cultura
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Manuel Villalta Antonio B.Najar

Si no la defensem nosaltres, 
qui ho farà?

Incoherencia total Presupuestos 2023

O l’Ajuntament de 
Vinaròs, en totes les seues 
convocatòries de places 
laborals, utilitza una 
plantilla que segurament 
ha fet arribar algun 
organisme castellanitzant 

de la Generalitat o és que ja s’ha arribat al punt de 
meynstenir els valencians per totes les bandes i de 
totes les maneres possibles.
L’últim exemple (i pot ser el més sagnant fins ara) 
al que hem accedit és el Decret d’alcaldia de data 
11 de novembre en el que s’estableixen les “BASES 
ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 
DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA”, 
suposem que a instancies de la Regidoria de Cultura.

Res a dir del text de la convocatòria escrit en perfecte 
valencià.
És en dos punts concrets de les condicions del plec on 
hi ha motius per penjar d’algun lloc, que no mate però 
que face mal a l’autor, proposant i signant del protocol:
1.- (Base 9.2.3) Coneixement del valencià 
      (Base 9.2.4) Coneixement de l’anglès 
      Valoració màxima:
      Certificat C2 de coneixement de valencià 0,50 punts.
      Certificat C2 (o equivalent) d’anglès 0,50 punts.
O siga que a Vinaròs, població apuntada a tots els 
fòrums existents de defensa i difusió de la nostra 
llengua, a efectes de poder entrar a formar part de la 
Bossa de Tècnics Auxiliars de BIBLIOTECA,  puntua el 
mateix el VALENCiÀ (llengua pròpia i cooficial), que 
l’anglès (que sapiguem, i fins al moment de redactar 
aquest escrit, llengua estrangera).
També pot ser que no ho sapiguem i l’afluència de 
lectors en anglès hage fet que els títols en aquest 
idioma de la Biblioteca Municipal ja sigue superior als 
llibres escrits en valencià.
2.-“L’exercici serà elaborat pel tribunal en llengua 
castellana. No obstant, els aspirants que així ho 
desitgen podran indicar en la seua sol·licitud d’admissió 
a proves selectives que se’ls facilite en valencià”.
On és la cooficialitat?
On és la igualtat d’oportunitats?
On és el vinarossenquisme que, a boca plena, defensen 
les nostres màximes autoritats municipals?
On és la vergonya de l’equip de govern de l’Ajuntament 
del nostre poble?
A què dedica la seua jornada laboral la/el Tècnica/
Tècnic lingüístic de l’ajuntament? 
És la manera que té el govern del nostre Ajuntament 
de retre homenatge a Joan Fuster l’any del centenari 
del seu naixement?
A les properes convocatòries ja haurem de triar entre 
el castellà i l’anglès?
Són coses que finalment passen quan comencem 
consentint que els passos de vianants a prop de les 
escoles i els senyals de trànsit les retolen en llengua 
forastera. Al final el valencià..... de segona (o de tercera 
regional).
“Una llengua no mor perquè els que no la saben no 
l’aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no 
la parlen (o no l’escriuen)”.
I com, encertadament, va dir Joan Fuster: “La llengua 
no ens la regalarà ningú. L’haurem de guanyar dia a 
dia”.

La ciudadanía de Vinaròs y Comarca son sabedores 
de la desastrosa situación sanitaria por la que esta 
pasando el Hospital de Vinaròs.
Desde Izquierda Unida queremos recordar que este 
problema no viene de ahora. Que es un problema 
que se viene padeciendo desde hace mucho tiempo, 
y que hemos ido comprobando como en los últimos 
meses se ha ido empeorando mucho mas hasta 
llegar a la desastrosa situación actual. Y es cierto que 
si no se buscan soluciones inmediatas el problema 
se irá incrementando.
En Izquierda Unida tenemos claro cuales son 
las competencias del Ayuntamiento en este 
tema, pero también tenemos claro cuales son 
las incompetencias de nuestros representantes 
políticos municipales que una vez mas y con otro 
tema de interés para el pueblo han demostrado su 
incompetencia.
Desde Izquierda Unida ya hemos manifestado en 
varias ocasiones que el Ayuntamiento esta al servicio 
del pueblo y que tiene la obligación de defender los 
intereses del pueblo. En un tema como el expuesto 
ni se puede ni se debe mirar que los responsables 
políticos del gobierno de la Generalidad que son 
los que tienen el poder y los medios para solucionar 
el problema sean del mismo color político que el 
equipo de gobierno de Vinaròs. Lo primero es el 
pueblo. Portal motivo se tiene que luchar, reivindicar 
y tomar las medidas legales que hagan falta y a 
quien haga falta para la solución del problema.
Hace unos días leímos en la prensa que el alcalde 
de Vinaròs junto con el presidente de la Diputación 
se reunieron para trasladar a la Generalidad las 
principales demandas de Vinaròs. Bueno pues, mas 
vale tarde que nunca.
También leímos en la prensa local la afirmación del 
sr. Alacalde Guillem Alsina, manifestando que son 
conscientes de los grandes esfuerzos que realiza 
la Generalidad para conseguir más personal al 
Hospital.
En Izquierda Unida no podemos entender como 
el Sr.Alcalde se atreve a hacer estas afirmaciones 
sabiendo que este problema ya viene de tiempo y 
que se ha llegado a la vergonzosa situación actual 
porque la Generalidad no ha hecho sus deberes por 
solucionarlo. Hay que ser realista Sr.Alcalde y decir 
las cosas como son, pese a quien pese.
Después del escrito de los jefes de Servicio del 
Hospital al Sindic de Greuges exponiendo la 
situación que padece y que podría padecer el 
Hospital, el pasado dia 16 tuvimos en Vinaròs la 
visita del Conseller de Sanidad Miguel Minguez, 
y que según los mismos jefes de Servicio hubo un 
compromiso sincero por parte del conseller para la 
solución del problema.
En Izquierda Unida también tenemos esperanzas en 
la solución del problema, ya que como dice el refrán, 
la esperanza es lo último que se pierde.
En la disposición del conseller para la solución de los 
problemas esperaremos a ver su disposición, ya que 
después de visto lo visto también somos cautelosos 
y quedamos a la espera de las propuestas.
De lo que no estamos a la espera es del buen efecto 
realizado con el escrito de los jefes del Servicio 
del Hospital al Sindic de Greuges. Esperamos que 
nuestros representantes políticos municipales 
tomen ejemplo de ello y no sigan actuando con 
“incoherencia total.”

Después de una semana de mercadeo y circo, en 
la que los contribuyentes asistimos como meros 
espectadores siendo los paganos y perjudicados 
(menos los vascos y catalanes, ha cuyos 
ciudadanos respeto) No tengo por menos que 
preguntarme: ¿Quien defiende los intereses de 
los valencianos? ¿Hay congresistas valencianos 
del mismo partido que gobierna? 

Cuando desde los medios de comunicación 
les he escuchado decir que la Comunidad 
valenciana su financiación esta por debajo del 
resto por parte del ejecutivo central, este año 
en los presupuestos él ejecutivo a recortado 
un 14 % esa financiación a Castellón. Mientras, 
900 millones adicionales a Cataluña y 600 al 
país vasco, aparte de las ayudas ideológicas 
y millonarias a Bildu: 1.250.000 Euros para 
radio y circo en Euskera, 12 millones para los 
afectados de la Talidomina (a los del resto del 
país, nada) incorporación de 200 plazas Mir en 
Sanidad, aparte de las 1200 adicionales (en él 
resto de comunidades la sanidad es un lujo) 
4.200.000 Euros para visualizar a las victimas del 
franquismo y la transición (creación del memorial 
de las victimas que murieron en 1976 en el 
desalojo de una Iglesia tras la muerte de franco. 
Convertir él fuerte de San Cristóbal a las afueras 
de Pamplona en museo de los presos fusilados 
1938 por las fuerzas franquistas. Financiación 
para las excavaciones en el monte Irulegui 
Navarra por encontrar inscripciones vasconicas) 
Recaudar integro el nuevo impuesto a la banca 
y las energéticas. Y unos cinco puntos más por 
montante de tantos millones pero ninguno para 
reconocer que hubo terrorismo, ni quienes eran 
esos terroristas, ni que terroristas cometieron los 
370 crímenes que están sin resolver. 

Me avergüenza, que políticos del mismo signo 
que él gobierno y afines (Podemos, Comprimís, 
etc) en unos presupuestos no sean capaces de 
levantar la voz y hacer valer su voto y pedir para 
los valencianos aquello que es de justicia, y dejar 
como serviles ciervos que con su voto  beneficie 
a otras comunidades, o ni tan siquiera a ellas, si 
no, a sus dirigentes, los cuales se les ríen desde 
él mismo atril del congreso, sin que ninguno, 
menos la oposición, les planten cara. Cada Euro 
que él estado regala demás como pago a favores 
de sus socios, son menos medios para sanidad 
para los valencianos, menos recursos para 
educación, menos dinero para carreteras, menos 
inversiones en puertos, corredor Mediterráneo, 
en igualdad, en justicia en seguridad… Y si, los 
presupuestos del estado se deciden en Madrid 
pero perjudican a cada uno de los vinarocenses, 
por no llegarles recursos para él hospital, para 
carreteras, él puerto, asuntos Sociales, igualdad, 
etc. 

Una vergüenza. Y seguro que el delito de 
malversación quedará derogado. El primer 
interesado, es, nuestro amado líder, o ¿es que 
no está malversando los fondos Europeos y 
los recursos del Estado? Tendrá que prevenirse 
por si algún partido político denuncia su mala 
gestión.
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VoleibolEl Vinaròs no té victòria fàcil

Joan Beltrán Quintero/Fotos Julián Zaragozá

Futbol

Bàsquet adaptat

VINARÒS CF 3-0 TAVERNES BLANQUES

El Vinaròs va sofrir per a guanyar per 3-0 i afermar la 
seva posició en la taula davant un incisiu Tavernes 
Blanques. Després de cobrar avantatge en el tram 
final del segon temps amb un gol de Marcos Hidalgo, 
i després seguit amb un doblet de l’estatunidenc 
Christian Kohen a deu minuts del final segellant 
amb un penal el triomf local.El futbol fa mal, com fan 
mal les coses importants. Veure al Vinaròs durant els 
últims partits és un exercici de passió el qual et fa 
encendre les galtes i apretar els músculs. Un equip 
que sofreix sobre la gespa, que per més que provi 
sempre es troba amb una paret de formigó al final del 
camí i una indissimulada melancolia. I que injust per 
a l’afició blanc-i-blava que fins i tot amb una victòria 
per 3-0 les sensacions siguin les mateixes de sempre. 
Les baixes ja conegudes d’Erik, Matthew i Lozano no 
van ajudar per a res a Lorente, que va repetir amb 
Kevin Javier i Orrego davant, Christian Gil i Arles com 
a defenses centrals (els millors del Vinaròs una altra 
vegada) Wifredo i Abaso com a carrilers i un mig del 

camp que no va carburar fins a l’entrada de Francesc 
Re i Pablo Hidalgo en la segona meitat. L’equip va 
continuar entossudit amb la tàctica de la pilotada 
en llarg buscant que els dues puntes aconseguissin 
baixar alguna pilota del cel, però ni les pilotes en 
llarg eren les més precises ni ells van tenir fortuna 
a arribar a cap amb perill. El Tavernes Blanques és 
possiblement el rival que menys ha plantejat perill 
a la Ciutat Esportiva aquesta temporada, i encara 
que vagava pel camp buscant pilotes a tallar, els 
visitants sortien de la cova amb comptagotes, 
apareixent Portigliatti per salvar la porteria a zero. 
L’argentí és el timó del vaixell d’aquest equip, ja que 
marca el ritme de manera perfecta i no se li han vist 
errors des que és part de la plantilla. Mancant 15 
minuts per al final del partit van arribar les presses i 
l’equip local va posar una marxa més, així, el quadre 
vinarossenc va començar a dominar després de 
l’entrada vital de jugadors de refresc. El centre del 
camp va funcionar a mig gas mentre que Alexandre 

i Cabedo es mantenien com a caps d’operacions 
en la medul·lar. Després d’un parell de bons atacs, 
encara que infructuosos, Marcos Hidalgo va tornar a 
ser l’home decisiu del seu equip. El jove vinarossenc 
va obrir el marcador al minut 76 amb un xut sec 
res més endinsar-se en l’àrea i que va batre sense 
remei al porter rival havent aprofitat així una bona 
assistència de Re. Kohen va confirmar la victòria 
amb els seus dos primers gols com a llagostiner, 
el primer amb una rematada dins de l’àrea que 
va acabar en l’esquadra rival i finalment el segon 
amb un penal que ell mateix havia provocat. Una 
actuació que significa per a ell una injecció enorme 
de moral després d’haver viscut en l’ostracisme els 
últims mesos. A l’ombra de Gonzalo Abril, Orrego i 
Kevin Javier mai va tenir els minuts necessaris per 
a demostrar el seu nivell. Finalment, el Vinaròs es 
queda onzè a la classificació amb 15 punts, una 
situació estable, però pendent d’evolució amb les 
actuacions dels pròxims partits.

El BCR CEM L’Hospitalet – AFANIAD 
Vinaròs, consiguió este domingo su 
primera victoria de la temporada 
al derrotar al Rehagirona Bàsquet, 
en Girona por 39-55 en la segunda 
jornada de la Lliga Catalana Nivel I.
El encuentro fue mucho más 
igualado y difícil de lo reflejado en el 
marcador, con dominio del equipo 
local en los dos primeros cuartos 
ante los fallos en defensa del cuadro 
riberense. Sin embargo, una marcha 
más en el entramado defensivo de 
presión al rival y un mayor acierto 
en el tiro permitieron a los visitantes 
darle la vuelta al resultado y lograr 
este abultado triunfo motivado 
principalmente por los errores de 
concentración propios al verse ya 
derrotados en el electrónico.
Ambos equipos volverán a verse las 
caras próximamente en el mismo 

Primera victoria de la temporada

grupo de Liga Nacional, pero antes el 
CEM L’Hospitalet – Afaniad Vinaròs, 
deberá afrontar otros duelos como por 
ejemplo el inicio del torneo Nacional el 
próximo 10 de diciembre en casa frente 
al Costa Dorada, rival que ya ganó al CEM 
L’Hospitalet – AFANIAD Vinaròs, en esta 
pista semanas atrás en la Lliga Catalana.

L’Ajuntament de Vinaròs  ha fet un reconeixement a José Manuel Pérez 
Aicart pels seus magnífics resultats aconseguits en el FIA Motorsport 
Games, on va aconseguir la medalla de plata representant a Espanya, i per 
haver-se proclamat campió d’Espanya d’energies alternatives.

Reconeixement a Pérez Aicart
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Laia Casanova

Voleibol

Natació

Jornada de presentació i ple de victòries 
a la base del club

El passat cap de setmana es va celebrar la presentació dels diferents equips 
que formen el CV Vinaròs aquesta temporada 2022-2023 al Pavelló Municipal. 
Aquest any el club es conforma de 10 equips, 6 femenins i 4 masculins que 
defensen els colors del club a les diferents categories.  
  Un any més, el club segueix creixent i sumant jugadors, cosa que no seria 
possible sense l’ajuda dels patrocinadors. Des del club, es vol agrair el 
recolzament del restaurant Bella Vita, CT Maestrat, Vinasport, Pinturas Arnau, 
Gil Comes i El Menú, Decathlon, Coinbrokers, Flex Concept i Òptica Callau. A 
més, destacar la col·laboració constant de l’Ajuntament de Vinaròs i el Consell 
Municipal d’Esports.
 
Més enllà de la presentació, es van disputar els partits corresponents al cap de 
setmana. Els tres equips infantils es van desplaçar a Castelló, on l’equip masculí 
va guanyar  0-3 al CV Mediterráneo B. Pel que fa als equips femenins, l’equip roig 
va guanyar 1-3 al Volei Grau Blanco i l’infantil blanc va sumar 3 punts després de 
guanyar 0-3 a l’Illa Grau B.

A més, els equips cadets segueixen imparables i sumen una victòria més fora 
de casa. El cadet masculí guanya 0-3 al CV Mediterráneo B, amb parcials de 12-
25/16-25/16-25 i el femení ho va fer també 0-3 enfront el al CV Mediterráneo C.
També va ser un cap de setmana molt positiu per als dos equips juvenils, que 
sumen 3 punts a casa. El juvenil masculí va guanyar 3-1 al CV Paterna-Liceo 
Lobos amb parcials de 27-25/25-19/20-25/25-16 i les jugadores del femení van 
aconseguir una victòria més enfront el Blu Volley Mascamarena per 3-1.
 Finalment, cal destacar la victòria a casa de l’equip sènior femení, que continua 
invicte a la lliga després de guanyar al CV Torrent per 3-0.
 Pel que fa a la categoria nacional, els sèniors no van poder sumar cap punt a casa 
enfront al CV Caravaca. Tot i que els jugadors van sortir amb ganes i motivats, 
els de Murcia van demostrar un alt nivell que no va deixar sumar cap punt als 
de Vinaròs. A més, alguns errors tant en atac com en defensa dels vinarossencs 
van fer que els rivals tinguessin un petit avantatge que no van desaprofitar en 
cap moment. Finalment, amb una grada plena de gent, el CV Caravaca va tancar 
el partit per 1-3.

El CN Vinaròs continua 
present a les competicions 
importants de la nostra 
terra.
La Piscina Olímpica de 
Castelló va acollir Dissabte 
passat 26 de Novembre el 
CAMPIONAT AUTONÒMIC 
DE LLARGA DISTÀNCIA en 
piscina curta, classificatori 
per al NACIONAL que 
tindrà lloc el pròxim mes 
de Febrer en piscina llarga.
Els nostres participants van 
ser:

2.000 m INFANTIL
Damian Burriel 24:41.86

3.000 m JUNIOR 1
Gemma Fibla 37:01.56

3.000 m JUNIOR 2
Gerard Labernia 32:18.37
Joan Chavarria 32:50.63

Damián i Gemma van 

debutar en aquestes 
distàncies demostrant la 
seua bona progressió.
Gerard i Joan van 
protagonitzar una 
extraordinària actuació 
en la que van obtenir la 
primera i segona posició 
de la seva categoria.
Premis:

Campió Autonòmic
Gerard Labernia

Subcampió Autonòmic
Joan Chavarria

El CN Vinaròs va obtenir 
la 4a posició d’un total de 
17 participants. Un altre 
gran resultat aconseguit 
en pugna contra els millors 
esportistes en una jornada 
on es van establir fins a 
7 noves Millors Marques 
Autonòmiques.

Final Territorial Llarga Distància

Club Natació Vinaròs
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ESPORTS

Bàsquet Club Bàsquet Vinaròs

Handbol Club Balonmano Vinaròs

ALEVIN MIXTO
CBGIL COMES VINARÒS 27-55 VILA REAL

Primer partido de la segunda vuelta del que no 
se pueden extraer muchas conclusiones debido 
a las numerosas bajas y a la semana tan extraña 
de entrenamientos. El equipo salió despistado sin 
seguridad y con los mismos fallos de concentración 
de siempre,  poco a poco fueron centrándose y se 
vieron detalles de lo que podría ofrecer su potencial 
de juego.
Destacar el carácter de los chicos que no bajaron los 
brazos hasta el último segundo.

INFANTIL MASCULINO NIVEL 2
C.B. GIL COMES VINARÒS 8-49 MONFORT 

CASTELLÓN CBC
INFANTIL MASCULINO NIVEL 3

CB GIL COMES VINARÒS 0-CB BENICARLÓ A 40

Derrota contra el líder del grupo. Sabíamos que 
iba a ser difícil y lo fue. Un rival superior que nos 
presionó durante todo el partido, incluso cuando ya 
se había cerrado acta. Los nuestros han demostrado 
personalidad en todo momento y hay que estar 
orgulloso.
Muchas cosas a mejorar, pero se está trabajando 
muy bien y los resultados se verán pronto.

CADETE MASCULINO NIVEL 2
C.B. GIL COMES VINARÒS 77-83 C.B. BENICARLÓ 

A
CADETE FEMENINO

C.B. GIL COMES VINARÒS 45-4 CONSTRUACTIV-
ESENCIARUN BASQUET ALMASSORA

JUNIOR FEMENINO
TARONJA BASKET NULES 26-57 C.B. GIL COMES 

VINARÒS

JUNIOR MASCULINO
CB BENICARLÓ 73-CB GIL COMES VINARÒS 83

Victoria de mucho mérito de los chicos. A pesar 
de un inicio de partido dubitativo, el conjunto se 
supo reponer y pudo aguantar el primer cuarto de 
mucha intensidad. En el segundo cuarto nuestra 
defensa zonal les complicó la circulación de balón 
y con varios robos y contraataques nos pusimos 
14 arriba a la media parte. La segunda parte fue un 
intercambio de canastas que no hizo variar mucho 
la diferencia. En el último periodo ellos estuvieron 
muy acertados desde el triple y se acercaron en el 
marcador, complicándonos el partido en los últimos 
dos minutos. Varios tiros libres y un mejor manejo 
de los nervios hicieron que nos lleváramos el partido 
por diez puntos. Gran partido de los juniors.

Prebenjamí:
Matinal del dissabte a Tortosa en 2 partits dels xiquets del Casa Nostra Espai Infantil van gaudir 
jugant davant del Tortosa i Amposta, guanyant un partit i perdent l’altre, però al’important és vore 
com gaudien els més menuts. A les ordres de Raül, el míster que està fent una grandíssima feina van 
jugar: Ismael Cueco, Vlad Cristina, Pol Jarque, Nacho Sanz, Jaume Roca, Jordana Roca, Aleix Barberà 
i Martí Barreda.
Infantil Masculí:
Almassora BM 26 - Artclinic CBM Vinaròs 27
CBM Vinaròs: Marcos Ayza, Pau Febrer, Juan José Gras, Manel Pérez, Ian Ferrer, Sergi Vázquez 
, Eloy Corral , Xavier Cruella, Nestor Aragonés, Marcos García, Sebastia Aulet i Jeremy Vargas. Els 
vinarossencs van sortir confiats al partit, arribant al descans amb un marcador a favor dels locals 
de 13-11. Després del pas per els vestidors, els vinarossencs van arribar a una desventatja en el 
marcador de 4-5 gols, que obligaba a demanar un temps mort, que va ser clau per a la remontada. 
En una defensa mes sòlida i un joc més ràpid, els vinarossencs van empatar el partit. A falta de 4 
minuts, gràcies a una bona defensa el Vinaròs, es va recuperar la pilota i ens vam posar un gol per 
damunt al marcador, després d’ un error en el llançament de l’ Almassora, i a falta de 40 segons, el 
Vinaròs va demanar temps, per a asegurar el partit.
Aquesta victòria és molt important, ja que l’Onda, líder de la categoria va perdre contra el BM 
Castelló “Negre”, rival que ens empata ara mateix a la classificació, però amb el golaverage a favor, 
continuem segons a 2 punts del líder.  Aquesta setmana, els de Vinaròs jugaran contra el Balonmano 
Castelló “Verde”.
Juvenil Masculí:
Roda Construcción y Diseño CBM Vinaròs 25 - Fertiberia Puerto Sagunto “B” 35
CBM Vinaròs: Adrian Jaén, Joan Albiol , Sergio Julve (15), Héctor Barreda, Alexis Federico (1), Iván 
Roda , Marc Pérez (3) , Max Blasco (1) i Unai Rubio (5).
La visita del líder imbatut no va ser tan roïna com en un principi pareixia. El Roda y diseño va plantar 
cara tot el partit encara que la diferència dels dos equips era més que evident. La diferència de 
banquetes, l’alçada i la qualitat dels jugadors forasters no donaven peu a l’optimisme, però la fam 
dels nostres els va permetre aguantar els atacs dels valencians i acabar dignament. Volem donar 
ànims a Alexis Federico que en una jugada del partit va rebre un fort cop al cap i va haver d’estar en 
observació a l’hospital, afortunadament tot va quedar en un ensurt.

Sènior Masculí:
C.H Vila-real 24 - Tudor Bars CBM Vinaròs 24
CBM Vinaròs: Cristian Gimeno, Andrés Vallès, Marcos 
Chaler , Ferran Ferreres, Taty Adell (1), Sergi Llonart (7), 
Gabri Albiol (2), Sergi Albacar (1), Quim Sanz (9), Cristian 
Miralles (2), Ian Cuartiella, i Carlos Castel.
Estrany partit jugat a la Plana que en circumstàncies 
normals els del Tudor Bars s’hagueren hagut d’endur en 
claredat, però les errades i unes decisions arbitrals molt 
discutides van permetre empatar als locals. Al Vinaròs li 
costava parar els atacs locals, però en atac podia anotar 
per mantenir el resultat. Al descans s’arriba en un 16-14 
per als de casa. A la segona part els nostres ho van donar 
tot, arribant a un 16-19 per als del Tudor Bars, però una 
reacció a la desesperada del Vila-real fa arribar el partit 
empatats als minuts finals. A l’últim minut i en un més, 
en empat a 24 el Vinaròs falla un penal, el contraatac el 
para el nostre porter Cristian i a falta de 2 segons marca 
Sergi Llonart el 24-25, però l’àrbitre anul·la el gol en una 
decisió molt discutida.
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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

DEL 18 DE NOVEMBRE
A L’11 DE DESEMBRE
VINARÒS 2022

JORNADES DE LA 
CUINA DELS

XXVIII

  964 401 912

INFO MENÚS

 

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

AR
ROS
SOS

Concerts Entitats Culturals

Dissabte, 17 de desembre de 2022
Rondalla Vinarossenca 
Mar i Terra
Auditori Municipal
A les 19.30 h

Organitza: Patrocina:
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TAULER MUNICIPAL

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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 ANUNCIO 
 

Anuncio Exposición Pública Modificado Proyecto (actualización precios) Urbanización de 
Viales en el Entorno del IES José Vilaplana, Fase I

Por Decreto número 2927/2022, de fecha 15 de noviembre de 2022, el Alcalde ha resuelto:

“Primero.-.Someter a información pública el modificado del proyecto de urbanización de viales 
en el entorno del IES José Vilaplana, Fase I, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Carlos Rubio Rubio, en fecha 10/10/2022, con un importe de licitación (IVA incluido) de 
663.814,97 €.

Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar del día siguiente de la publicación de su anuncio 
en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana,  cualquier  persona  interesada  podrá  consultar  el  
documento en la página web municipal:

 https://urbanisme.vinaros.es/index.php/ca/contenido/documentacio-exposicio-publica, 

así  como,   en  las  dependencias  del  departamento  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs, 
situado en la planta 7ª del Edificio Pirulí (plaza San Telmo, n.º 5 de Vinaròs), en horario de atención al  
público,  9:00 a  14:00,  de lunes  a viernes),  así  como,  presentar  las  alegaciones que se estimen 
convenientes.

Segundo.- Publicar el correspondiente anuncio en el D.O.G.V., en prensa escrita de gran difusión y 
en la sede electrónica municipal (tablón de anuncios)”
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AJUNTAMENT DE VINARÒS

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2966 de data 18 de novembre 2022, van ser aprovades la 
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de COORDINADOR/A 

NETEJA,  grup  C,  subgrup  C2  (laboral),  vacant  en  la  plantilla  de  personal  laboral  de 
l’Ajuntament  de  Vinaròs  i  inclosa  en  l’oferta  d’ocupació  pública  2022,  pel  sistema  de 
selecció d’oposició, torn lliure.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en el  Tauler 
d’Anuncis de la seu electrònica municipal (publicades en data 21/11/2022) i  en la pàgina 
web municipal (www.vinaros.es).

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a comptar a partir  del dia  
següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE. 

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

El que es fa públic per a general coneixement. 

Vinaròs, 21 de novembre de 2022

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es
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PUBLICITAT

ESQUELES
Si necessites publicar l’esquela d’un 
familiar, posa’t en contacte amb la 

teua agència de publicitat o envia un 
whatsapp al 722 38 50 17

i també pots trucar al 964 45 00 85.

ESQUELES

El 3 de desembre és 
el Dia Internacional i 
Europeu de les Persones 
amb Discapacitat

Setmana de les persones amb discapacitat, 
del 28 de novembre al 3 de desembre de 2022. Vinaròs

28 de novembre

Campanya de conscienciació 
cinturó de seguretat i SRI

COCEMFE Maestrat
— 10:30 a 12 h

29 de novembre

Bàsquet adaptat

COCEMFE / CRIS
— 11.45 a 13 h, Poliesportiu municipal

30 de novembre

Jornada d’activitat física 
adaptada

AFANIAD Vinaròs
— 11 a 12 h, Poliesportiu municipal

Xerrada: “Envelliment actiu, 
una mirada des de la Teràpia 
Ocupacional”

AFANIAD Vinaròs
— 17 a 19 h, Biblioteca Municipal

Campanya d’estacionament 
PMR

COCEMFE Maestrat
— 10:30 a 12 h

1 de desembre

Campanya control de 
velocitat

COCEMFE Maestrat
— 16 a 17 h

Campanya conscienciació 
“Ponte en mi lugar y no en mi 
sitio”

— 10 a 12 h, Av. País Valencià.

Presentació directors 
centres educatius de 
la segona campanya 
“Promoció de la salut mental i 
erradicació de l’estigma”

Serveis socials, Antenció 
Primària Bàsica / CRIS

2 de desembre

Bàsquet adaptat

COCEMFE / CRIS
— 9 a 11 h, Poliesportiu municipal

Campanya “Posa’t en el meu 
lloc”

COCEMFE
— 10 a 11.30 h

#MesVisiblesQueMai

CEE BAIX Maestrat
11.30 h, Ajuntament de Vinaròs

Lectura del 
Manifest conjunt 
— 12:00 h, Ajuntament de Vinaròs.

Música RAP: “Abre los ojos”
— 12:15 h, Ajuntament de Vinaròs.

Portes obertes “Economia 
circular i botiga solidària”

AFANIAD
 — 17 a 20 h, Av. Tarragona, 37

3 de desembre

Campanya d’alcoholèmia

— 1 a 2 h

Obra de teatre “Pelos de 
punta”

ACEMYF
— 19 h, Auditori municipal

4 de desembre

XII Open de Tenis Taula 
Vinaròs

COCEMFE Maestrat
— 10 h, Poliesportiu municipal

serveissocials.vinaros.es

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

Ajuntament
Aigües de Vinaròs
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)
Biblioteca
Casal Jove

Contribucions
Cultura
Creu Roja Vinaròs
Recollida d’estris voluminosos
Emergències
Escola d’Art
Escola de Música

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
Guàrdia Civil
Hisenda
Hospital (centraleta i habitacions)
Hospital (cita prèvia)
Infodona
Informació i Turisme
INSS (Seguretat social)
ITV
Participació Ciutadana
Patronat d’Esports
Patronat de Turisme
Policia Local
PROP
Ràdio Taxi Vinaròs
Recollida d’animals perduts
Registre civil
Registre de la propietat
SERVEF (Oficina d’ocupació)
Serveis Socials
Vinataxi

Cerrajero 24h ·  Vimar
OMIC

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat” 

Gas butà

016
674 700 700

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964 45 57 57
964 45 95 90
964 40 03 14

 964 45 47 52
 964 40 77 06

               964 45 94 64    
 964 40 78 03

112
964 45 38 02
964 45 62 03

964 40 11 11
964 40 71 40
964 40 22 11
964 47 70 00
964 47 71 60
964 45 64 52
964 45 33 34
964 45 13 50
902 12 00 13
900 50 63 76
964 45 46 08
964 45 52 53
964 40 77 04

964 456 234 / 012
964 45 51 51
964 45 00 07
964 45 28 77
964 45 18 14
964 45 05 16
964 45 00 75
600 600 333

667 60 70 86
964 40 77 00

964 40 56 15
964 40 74 93
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

3 desembre ROCA C/ Sant Francesc 6

4 desembre GUIMERÁ Plaça Església

5 desembre ADELL P.Picasso-Pius XII

6 desembre SANZ C/Pont 87

7 desembre VALLS Av. Fco J.Balada 24

8 desembre MATEU C/Sant Francesc 103

9 desembre TORREGROSA Av.Llibertat 9

* 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

TELÈFONS D’INTERÉS
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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

* 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

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

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

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



Bodegas y grupos con�rmados para esta edición 2022:

Sábado 3 diciembre | 18h a 22h
Domingo 4 diciembre | 11:30h a 15h y 18h a 22h

Incluye:
1 noche

Media Pensión
Ticket para el evento

Opción menú del evento 25€

*Solo residentes del Baix Maestrat.
Precio por persona en habitación doble.

Reservas en el 964 40 29 00.
Plazas limitadas.

Pr
om

oció
n con alojamiento*

75€

Incluye:
Copa de cristal

Portacopa
Degustación tapas

15€
No se requiere reserva.

Se puede adquirir directamente
en la entrada del Hotel.

Aforo limitado.

Tic
ket p

ara el evento

30€
Menú servido en el 

Restaurante Mare Nostrum.
Se requiere reserva previa 

llamando al
964 01 07 00.

Me
nú del evento

Bodegas y grupos con�rmados para esta edición 2022:

Sábado 3 diciembre | 18h a 22h
Domingo 4 diciembre | 11:30h a 15h y 18h a 22h

Incluye:
1 noche

Media Pensión
Ticket para el evento

Opción menú del evento 25€

*Solo residentes del Baix Maestrat.
Precio por persona en habitación doble.

Reservas en el 964 40 29 00.
Plazas limitadas.

Prom
oción con alojamiento*

75€

Incluye:
Copa de cristal

Portacopa
Degustación tapas

15€
No se requiere reserva.

Se puede adquirir directamente
en la entrada del Hotel.

Aforo limitado.

Ticket 
para el evento

30€
Menú servido en el 

Restaurante Mare Nostrum.
Se requiere reserva previa 

llamando al
964 01 07 00.

Menú del evento

Bodegas y grupos con�rmados para esta edición 2022:

Sábado 3 diciembre | 18h a 22h
Domingo 4 diciembre | 11:30h a 15h y 18h a 22h

Incluye:
1 noche

Media Pensión
Ticket para el evento

Opción menú del evento 25€

*Solo residentes del Baix Maestrat.
Precio por persona en habitación doble.

Reservas en el 964 40 29 00.
Plazas limitadas.

Pr
om

oció
n con alojamiento*

75€

Incluye:
Copa de cristal

Portacopa
Degustación tapas

15€
No se requiere reserva.

Se puede adquirir directamente
en la entrada del Hotel.

Aforo limitado.

Tic
ket p

ara el evento

30€
Menú servido en el 

Restaurante Mare Nostrum.
Se requiere reserva previa 

llamando al
964 01 07 00.

Me
nú del evento


