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Aquest setmanari no accepta com a seues les 
opinions expressades pels col·laboradors, 
que tenen l’exclusiva responsabilitat del 
text publicat amb la seua firma, ni es fa 
responsable de l’autenticitat de la publicitat. 
Les col·laboracions ens poden fer arribar 
per correu electrònic a diariet@vinaros.es i 
no podran sobrepassar les 25 línies en Times 
New Roman (cp.12), excepte en el cas de 
partits polítics amb representació municipal 
que tenen assignat un espai fix. En l’original, 
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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

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, s’ha traslladat fins a Vinaròs per a presentar 
el projecte del segon centre de salut. L’alcalde, Guillem Alsina, acompanyat per part de la corporació 
municipal, ha sigut l’encarregat de rebre el conseller a les portes de l’ajuntament, amb la posterior visita a 
l’actual centre de salut per a presentar el projecte. 
El nou Centre de Salut Integrat de Vinaròs s’ubicarà a l’avinguda de Leopold Querol i, tal com ha detallat 
Mínguez, la Conselleria de Sanitat sol·licitarà aquesta setmana el permís d’obres a l’Ajuntament. La previsió 
és que es licitin les obres a la fi del primer trimestre de 2023.
La nova infraestructura comptarà amb sis consultes de Medicina Familiar, altres tantes d’Infermeria, dues 
consultes polivalents, Àrea de Pediatria, consulta i sala tècnica d’Oftalmologia, consulta de Traumatologia, 
sala de cures/guixos, les mateixes sales d’extraccions i tractaments, així com una altra sala per a realització 
de proves diagnòstiques.
A més, està previst que hi haja Unitat de Salut Mental adult/infantil (set consultes mèdiques, tres despatxos 
de Psicologia i dues consultes d’Infermeria). El centre prestarà servei en horari de matí i tarda, i serà PAC en 
horari de 15 h a 08 h en dies laborals i les 24 hores en festius.
L’edifici està organitzat en quatre blocs connectats en la seva zona central, i amb patis entre ells que 
permeten la ventilació i il·luminació de totes les estades. A més, la construcció està configurada per a 
permetre futures ampliacions si fossen necessàries. D’altra banda, tindrà accessos diferenciats i amb 
vegetació per als pacients programats, les Urgències (PAC) i la Unitat de Salut Mental. Es preveu la 
instal·lació de panells solars fotovoltaics en les cobertes dels dos blocs exteriors del CSI.

El conseller Mínguez presenta el 
projecte del 2n centre de salut 

Vinaròs II

La infraestructura s'ubicarà a l'avinguda de Leopold Querol amb una inversió de 7,6 milions 
d’euros i inclourà Medicina Familiar, Pediatria, Oftalmologia, Traumatologia i Salut Mental
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Alsina ha destacat que cada vegada està més a prop el segon centre de salut i afegia que “la presentació del projecte és una bona mostra del compromís 
de la Generalitat per oferir una assistència sanitària de qualitat”. En aquest sentit, l’alcalde comentava que “un cop construït el segon centre de salut ajudarà 
a descongestionar l’actual del carrer de l’Arxipreste Bono, així també com l’Hospital Comarcal, gràcies als molts serveis que incorporarà, fet que suposarà 
millorar l’assistència sanitària”.

Simulacions de l’interior i l’exterior de l’edifici
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L’Ajuntament ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la 
licitació per adquirir un immoble per ubicar l’Escola Municipal d’Art. Tant les 
empreses com les persones físiques interessades en aquesta licitació podran 
presentar les seues ofertes fins al 16 de gener. Cal destacar que les persones 
físiques tenen l’opció d’aportar la documentació a través del registre 
d’entrada de l’Ajuntament.
Pel que fa a els condicions, l’immoble ha de disposar d’un espai proper per 
estacionar els vehicles, a més d’ubicar-se el més pròxim possible al nucli urbà. 
Així mateix, es demana una superfície mínima construïda de 150 metres 
quadrats, en planta baixa o planta baixa i primera amb fàcil accessibilitat, a 

més d’un bon estat de conservació amb els serveis urbanístics de connexió a 
l’aigua potable, llum i clavegueram.
També es demana la possibilitat d’instal·lació d’aire condicionat, així com 
llum natural i existència o possibilitat d’instal·lar una eixida de fums. 
L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que “amb aquesta licitació es pretén 
atendre les demandes de l’Escola Municipal d’Art per atorgar als alumnes 
i professorat unes instal·lacions òptimes per realitzar les classes”. Segons 
assenyalava “un cop adquirit l’immoble des de l’Ajuntament adequarem 
l’espai amb celeritat perquè es pugue fer el trasllat el més prompte 
possible”.

L’Ajuntament treu a licitació l’adquisició d’un immoble
per a l’Escola Municipal d’Art

L’objectiu és oferir un espai ampli i en les 
condicions adequades perquè l’alumnat i 

professorat realitzen les classes

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha puesto a disposición de 
los centros de salud rurales de los Departamentos de Castelló y Vinaròs un 
total de 9 vehículos todoterreno para cubrir las atenciones domiciliarias de 
su población. 
Así, desde este mismo mes de enero entra en funcionamiento la nueva 
flota automovilística 4x4 que ha supuesto una inversión de 299.475 euros 
y que estarán disponibles en los Puntos de Atención Continuada-Urgencias 
24 horas de las zonas de salud de Forcall, Morella, Sant Mateu y Traiguera, 
pertenecientes al Departament de Salut de Vinaròs, y de Atzeneta, Albocàsser, 
Llucena, Villahermosa y Vilafranca, del Departament de Salut de Castelló. 

Envejecimiento y dispersión de la población
El envejecimiento de la población en las zonas rurales ha conllevado un 
aumento de la dependencia y de la pérdida de movilidad de este colectivo 
de  pacientes, por lo que los nuevos vehículos todoterreno darán respuesta 
al incremento de atenciones a domicilio que cubren los equipos sanitarios de 
las zonas rurales, donde existe también una dispersión de la población y la 
aparición de condiciones meteorológicas adversas en las épocas de invierno. 
Cada uno de estos automóviles estará localizado en los centros de salud 
cabecera de cada una de las zonas básicas de salud del interior, por lo que 
darán servicio a todos los municipios de estas comarcas. 

Sanitat pone a disposición de los centros de salud rurales
de Castelló nueve vehículos todoterreno

para las atenciones a domicilio
Los coches ofrecerán cobertura en los PAC de Forcall, Morella, Sant Mateu, Traiguera, Atzeneta, 

Albocàsser, Llucena, Villahermosa y Vilafranca 
La nueva flota entra en funcionamiento durante la primera semana de enero con una inversión 

cercana a los 300.000 euros

La adquisición de esta flota se suma a una primera fase de compra de 
vehículos que se realizó durante el año 2018 con un total de otros 109 
turismos destinados a distintos departamentos de salud de la Comunitat 
Valenciana.
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X.Flores/Redacció
Almenys una vintena de vinarossencs (encara que podrien ser bastants 
més) clients i treballadors del Restaurant Bar La Gavina, situat en l’avinguda 
Castelló, i clients dels bars Carril i La Trobada de Les Capsades van resultar 
agraciats amb el Gordo de Navidad, el 05490. La història de l’arribada 
d’aquest número entre els clients i treballadors del Bar la Gavina és curiosa. 
Una dona vinarossenca client del bar va ser a Ponferrada, li ho va dir als amics 
i treballadors del bar, i li van encomanar diversos números del que va resultar 
ser el primer premi. Segons explicava un client del bar que va voler conservar 
l’anonimat, visiblement content, ja que disposava d’un dècim, aquesta dona 
havia comprat 45 dècims tots del mateix número, per la qual cosa podria 
haver-hi molts més agraciats a Vinaròs i altres localitats pròximes amb clients 
del bar.  
Per part seua, Rita, una altra de les agraciades amb un dècim va explicar 
que ella va encarregar el número a la clienta que va anar a Ponferrada, i que 
aquesta el va triar  a l’atzar. “ 
També hi ha hagut agraciats amb diversos dècims un grup de persones 
treballadors d’empreses del polígon Les Capsades que solen reunir-se per a 
esmorzar en el bar Carril i La Trobada, situats en aquesta zona. 
D’aquesta manera, Vinaròs va tornar a ser “la sort del Mediterrani”, com dicta 
el seu eslògan, encara que aquesta vegada no per la venda dels números en 
els seus administracions, sinó per un cúmul de casualitats del que va derivar 
aquest màgic encàrrec.

El Gordo de Navidad també va tocar a Vinaròs

L’Ajuntament trau a licitació la redacció del projecte bàsic
i d’execució del parc verd de Joan XXIII

Aquest projecte inclourà els aspectes de connectivitat i accessibilitat del 
parc, l’ordenació, amb recorreguts, superfícies i propostes d’acabats. Així 
mateix també inclourà la relació dels ecosistemes, vegetació i estructures 
que afavorisquen la biodiversitat, a més de l’equipament, elements i 
mobiliari urbà.
El projecte haurà de tindre en compte les directius incloses en la 
subvenció de Plans d’Impuls en el Medi Ambient Canvi Climàtic de la 
Generalitat Valenciana (PIMA), amb la prevenció de riscos associats al 
canvi climàtic, la creació d’illes de calor i l’increment de la biodiversitat 
urbana i millora d’hàbitats.
Aquesta inversió està inclosa dins de la subvenció rebuda per part de la 
Generalitat per un import de 110.563€ amb una data màxima d’execució 
fins l’octubre del 2023. 
La regidora de Transició Ecològica, Carmen Morellà, ha destacat que “el 
nou parc verd comptarà amb una superfície de 12.263 metres quadrats i 
suposarà la creació d’un nou pulmó verd per a Vinaròs”.
El termini per presentar les ofertes finalitza el proper 11 de gener del 
2023.

S’ha iniciat el procés de licitació per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, així com la 
direcció d’obres, coordinació de seguretat i control de qualitat del parc verd situat al carrer del 

Papa Joan XXIII, per un import 23.132,78€.
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L’alcalde, Guillem Alsina, acompanyat per la regidora d’Ocupació, Maria Cano, 
ha fet entrega dels diplomes de final de curs als sis alumnes-treballadors que 
han finalitzat el taller d’Ocupació Vinaròs T’Avalem InnovaWeb. Durant l’acte 
cada estudiant ha presentat els projectes que ha creat durant la formació, 
basats en la creació de pàgines web.
Recordem que el taller està emmarcat dintre dels programes d’ocupació-
formació de Garantia Juvenil, adreçat per als joves entre els 16 i 30 anys, amb 
l’objectiu de millorar les seues possibilitats d’incorporació en el mercat laboral. 
En aquest cas, en T’Avalem Vinaròs Innovaweb els alumnes-treballadors 
han realitzat 1.920 hores i han obtingut el Certificat de Professionalitat en 
Confecció i publicació de pàgines web.
Durant l’entrega dels diplomes, l’alcalde Alsina destacava que “aquest tipus 
de tallers tenen l’objectiu d’oferir als alumnes nous coneixements i formació 
per tenir més opcions d’incorporació en el mercat laboral”. En aquest sentit, es 
mostrava satisfet pels treballs presentats pels alumnes, on fins i tot un d’ells ha 
anunciat que posarà en marxa la seua pròpia empresa dedicada als videojocs.
Per la seua banda, la regidora Cano comentava que “s’ha volgut donar un 
enfoc diferent als tallers d’ocupació, en aquest cas, relacionat amb el món de 
les noves tecnologies i la creació de pàgines web, una branca cada vegada 
més demandada per part de les empreses”.
El taller d’ocupació T’Avalem Vinaròs InnovaWeb ha estat impulsat per 
l’Agència de Desenvolupament Local i subvencionat per la Generalitat 
Valenciana i el Fons Social Europeu, amb una ajuda econòmica de 
241.000€.

Els alumnes del taller d'Ocupació T'Avalem Vinaròs InnovaWeb 
finalitzen la formació

Durant 12 mesos, els 10 alumnes-treballadors 
s’han format en l’especialitat de Confecció i 

Publicació de pàgines web

Les sigles SICTED signifiquen Sistema Integral de Qualitat Turística 
Espanyola en Destí. Els establiments certificats treballen per l’excel·lència 
i es comprometen amb la destinació i amb els seus clients prestant un 
servei de qualitat, realitzant un esforç addicional en l’atenció al client, 
cuidant el detall i l’entorn i estant disposats a millorar contínuament els 
seus serveis, instal·lacions i equipaments.
Actualment Vinaròs és una destinació turística SICTED de la Comunitat 
Valenciana i són 20 els establiments de Vinaròs adherits a este Sistema.
Si eres un establiment relacionat directa o indirectament amb el sector 
turístic t’informem que ara al 2023 comencem un nou cicle amb noves 
empreses.
Qué cal fer per unir-se a este Compromís?
Pots sol·licitar la teua adhesió escrivint un correu a turisme@vinaros.es 
abans del 27 de gener de 2023. Places limitades.

Si tens algun dubte, pregunta’ns millor al 964 45 52 53.
És un missatge de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vinaròs

Este somriure és un bon senyal

L’espai s’ha adequat amb l’asfaltat de la parcel·la i disposa d’una capacitat 
per a 173 vehicles, a més de conservar les pistes esportives per als xiquets  

S’obri el pàrquing públic de l’antic 
col·legi Jaume I 
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El Mercat Municipal de Vinaròs ha renovat el guardó “Or Cinc Estrelles” que 
cada any atorga la Generalitat Valenciana a les instal·lacions que ofereixen 
un espai excel·lent per als clients i un servei de qualitat. La distinció ha estat 
possible gràcies a la feina que cada dia realitza l’Associació de Comerciants 
i Venedors del Mercat Municipal que s’esforça per oferir sempre la millor 
atenció i sobretot fer de l’espai un lloc per a la convivència i la socialització.
La regidora de Comerç, Paula Cerdà, ha felicitat els venedors del Mercat 
Municipal per la distinció i assenyalava que “és un reconeixement a la feina 
que realitzen cada dia per oferir uns productes de qualitat i una atenció 
excel·lent als clients”. D’altra banda, insistia que no només es tracta d’un espai 
comercial, sinó que també “és un lloc de convivència i socialització entre els 
veïns, a més de forma part de la nostra identitat com a vinarossencs”. 
Per la seua banda, la presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat 
Municipal, Tere Membrado, agraïa el suport que sempre ofereix l’Ajuntament 
per fer de les instal·lacions un espai d’excel·lència. Així mateix, la secretària 
del Mercat Municipal, Vanessa Martínez, detallava que per aconseguir la 
distinció “Or Cinc Estrelles” cal complir tots els requisits establerts per la 
Generalitat per a certificar que es tracta d’unes instal·lacions excel·lents.
Per acabar, la regidora Cerdà indicava que properament es farà la instal·lació 
d’una placa a l’entrada del Mercat Municipal per indicar als clients es tracta 
d’un espai excel·lent reconegut amb la distinció “Or Cinc Estrelles”.

El Mercat Municipal aconsegueix 
l’excel·lència amb la distinció 

“Or Cinc Estrelles”

Es tracta d’un reconeixement que atorga la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball a l’Associació de 
Venedors per oferir un servei de qualitat als 

clients

El naixement de Chloe, el dia 3 de gener de 2023 a les 21.15, 
és el primer del 2023 a l'Hospital de Vinaròs

Primer naixement del 2023

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia
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Orfeó Vinarossenc en Xert 

Julio Vidal entrevistado por 
Salvador Quinzá.

Podéis verla en la web del 
Diariet: diariet.vinaros.es 

Dinar de Nadal de DONES EMPRENEDORES: Pau Garcia 
Cardona de "Casa Nostra espai infantil" Ana Royo de 

"Belly & Baby". Regina García de "Mima tu Momentum" i 
Andrea i Zulema de "Arca de Noé con A y Z"

El pasado lunes día 26 de diciembre nos desplazamos a la vecina localidad de Xert, para 
participar junto a la Coral Cor Sant Marc de Xert, el XVI Concierto de Navidad de Canto 

Coral, ofreciendo 4 canciones cada coral y en el canto común se ofreció “Nido Lindo”, “Joia 
en el Món” y “Santa Nit”, todas ellas dirigidas por el director Carlos Vives, siendo todas ellas 

muy aplaudidas por el numeroso público asistente.

Celebrando la Navidad

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ERB !LI
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades

LI
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Navidad con cenas solidarias

La asociación de hostelería, Vinaròs Gastrónomic, en colaboración con Cáritas, elabora más de  250 
cenas para ayudar a los más desfavorecidos en estas fechas tan señaladas. 

Desde la asociación agradecemos a nuestros proveedores los productos aportados: Grupo Gil Comes, Pesca Adell, García Moreno, Carns Querol, Mira Menaje, 
Assolim, Gm Vinaròs, Hermanos Foix frutas y verduras, Congelados Marcos, Jet extramar, Álvaro Cuartero, Salom, Verduras Llorens Querol, CUK grupo Sada, Disnet, 
Iceberg, Maheso, Congelats Lluís, Frutos secos Sales, Disbesa.

Una visita especial: aprofitant la avinentesa, des de Ràdio Ulldecona us desitgem 
moltes alegries per al 2023! Isabel va rebre una cistella de Nadal de la pasteleria 

Endolçat Café (la Sénia)
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Occident, a empentes i rodolons amb gas i petroli (I)
Francisco Amat, biòleg

Occident....., Europa, els EEUU ?,  qui?, quants?. Occident segueix amb la dèria 
de posar noves sancions a Rússia segons el 8º Pla de Sancions Occidentals 
(8ºPSO)(2014, 2022). O ja son 9 ? Ara, amb la intenció de posar un topall al 
preu del petroli rus, cosa que se´ls va acudir el 5 d´octubre de 2022. Però, 
oh casualitat!. El mateix dia l´OPEP+ (càrtel petrolier) decidia retallar la 
producció de cru en 2 milions de barrils per dia. 
Anem a pams: Segons el 8ºPSO, aquest passat 5 de desembre, Brussel·les 
establiria el preu que es deuria pagar pel petroli rus. Ara es pagava, o els 
russos el cobraven, a 90 US$/barril. Es parla de què la intenció definitiva dels 
Occidentals seria no superar els 40 US$/barril.  Aquest preu proposat sembla 
ser a prop del cost de producció, amb el que la UE es creu que els russos el 
vendrien a  “benefici zero”. I a demés aspiraven a què aquest preu de càstig 
no sols s´apliqués a Europa, sinó a tot el món que compri cru petrolier rus !!  
Convençuts de què funcionaria !!,  perquè aquest 8º PSO sols s´aplicaria al 
transport marítim de petroli, que és el mitjà 
d´exportació que proporciona cobertora 
quasi exclusiva per part de companyies 
d´assegurances  europees.  Aleshores 
aquests occidentals, el G7 de fet, “per llei” 
(del embut, és clar) obligaria a aquestes 
empreses a no assegurar els vaixells que 
transportin petroli rus comprat, o pagat, a 
un preu per damunt del màxim establert 
pel 8ºPSO.  Arribat el 5 de desembre, el 
preu fixat pel G7 és de 60US$/barril.
I és en aquestes que, d´immediat, l´OPEP 
(amb Rússia com a membre) anunciava el 
retall dels 2 milions de barrils /dia a partir 
del mes de novembre. Cal recordar el que 
es va explicar en aquestes pàgines en 
parlar del PETRODOLAR i de com va néixer, i amb la proposta dels EEUU a 
l´Aràbia Saudita, de què aquest país fora proveïdor quasi exclusiu als EEUU i 
a la EU, i amb la promesa de que els EEUU defensarien militarment a l´Aràbia 
en qualsevol conflicte. Bé, doncs en aquell periple de John Biden pel Golf 
Aràbic durant el mes d´agost, demanant o exigint dels àrabs, i de l´OPEP, que 
posessin més petroli al mercat, va quedar ben “rifat”. Els àrabs li van prometre 
(el 3 d´agost) que augmentarien la producció sols en 100.000 barrils/dia, res 
de 2 milions.
Però després de la gestió iniciada pels americans amb el 8ºPSO, resulta que 
els àrabs han reaccionat tallant els 2 milions, el que vol dir que Biden ha assolit 
la pèrdua de 1.900.000 barrils/dia !!.  Es podria fer ara referència al principi de 
Newton, de l´acció i reacció, en aquest cas en termes de geopolítica. I Rússia 
arremetia assegurant que no pensava vendre petroli a aquells països que 
s´atreviren a imposar-li un preu de venda. En tal cas, ni barril, ni gota, ni RES.  
Rússia està segura de què els clients fora del G7, que no són pocs, seguiran 
respectant els acords comercials en matèria d´hidrocarburs.
Aleshores els EEUU se senten decebuts amb la decisió de l´OPEP. I la Casa 
Blanca decideix considerar noves sancions. Com no?. Si els propis objectius 
del 8ºPSO de topar el preu del petroli rus a Europa, i internacionalment, 
són una bogeria, quina se´n plantegen ara a Washington i el G7 ?. El mes 
de maig passat, a un Comitè del Senat nord americà a Washington, se li 
ocorria ressuscitar la brillant idea de portar endavant un projecte de llei que 
ja s´havia plantejat l´any 2000 (*). Ara, de ser rehabilitat aquell projecte de 
llei, permetria al Fiscal General dels EEUU plantejar una demanda a l´OPEP 
en conjunt, o a qualsevol dels seus membres, si es considera que la decisió 
del retall de producció de petroli perjudica els interessos dels EEUU.  I ja 
sabem, o saben molts en aquest món, com actua la Casa Blanca quan el 
seu sistema de Justícia senyala a qualsevol país estranger que li porta la 
contraria: Congelació o requisament de tots els seus bens. La llei del garrot 
(“big stick”). De fet el 8ºPSO encara està en tràmit per ser aprovat, el que no 
deixa de ser significatiu, donat que ja han gosat de posar-li nom a aquesta 
llei en preparació: “No Oil Producer and Exporting Cartels” (traduït: que no hi 
hagi càrtels de productors i exportadors de petroli). Es un atreviment, no?. 
Bé, la llei encara no s´ha aprovat. Però els nord americans no saben estar-se 
amb els braços creuats.
El 10 d´octubre, un altre grup de congressistes dels EEUU proposaven tallar 
la venda d´armes a l´Aràbia Saudita, com reacció contra la decisió de l´OPEP, 

on els Saudites tenen el principal protagonisme en l´exportació de petroli, i 
és amb els que els nord americans semblaven estar més avesats.  Però això 
no sembla preocupar als Saudites perquè Riad pot triar entre altres molts 
proveïdors d´armes per tot el món, a Rússia per exemple. No cal dir res 
d´Espanya.
Els Saudites, de mentre, s´avindrien a quedar-se amb els braços creuats? NO. 
Doncs tenen diferents maneres d´afectar els interessos dels EEUU. Algunes 
prou efectives i doloroses. Cal recordar l´origen del PETRODOLAR. Bé, els 
Saudites s´adapten a cobrar les seves vendes de petroli en Yuans, Rubles, o 
qualsevol altre divisa que no sigui el US$, cosa que ja va començar a fer en 
algun cas l´any 2019. Això sí que seria la definitiva, la que portaria el dolar a 
un estat prop del “coma”.
A Riad, i a la resta de l´OPEP, ja saben perfectament que si els EEUU, i la UE, 
posaven  un topall al preu del petroli rus, la resta de països exportadors de 

petroli podien pensar que, sens dubtes, 
estarien en la llista negra dels “no amics”. 
Tot això havia originat bona reticència de 
la Monarquia Saudita a deixar d´alinear-
se amb qui havia sigut aliat tradicional 
durant dècades, però al final han decidit 
plantar-li cara.
Una Aràbia Saudita barallada amb els 
EEUU no deixa de tenir prou implicacions, 
les que canviaria per complert el precari 
equilibri geopolític de tot l´Orient Mitjà, 
en països com Síria, Iemen, Iran, el mateix 
Israel....  El projecte de llei 8ºPSO genera 
molta controvèrsia als propis EEUU, no sols 
entre polítics, sinó entre grans empreses. 
Això podria fer que no s´aprovés la llei. Si  

ens fixem en les mesures que darrerament ha pres Occident, i no cal tenir 
en compte sols les controvèrsies generades, sinó en veure el marcat efecte 
“boomerang” que han produït contra l´estat de benestar europeu, que més 
es pot afegir?.
El fet és que les jugades geopolítiques i econòmiques que plantegen els EEUU, 
amb el seu president al capdavant, no treuen cap a res. Tan és així que el passat 
19 d´octubre la Casa Blanca de Washington va haver de plantejar-se com posar 
al mercat, al propi mercat nacional americà, i a l´internacional, el petroli que 
esta fent falta per substituir el que es creuen que ja no pot vindre de Rússia, 
sobretot a Europa. Els EEUU acostumen a tenir una reserva estratègica de 
petroli d´uns 400 milions de barrils. En aquests moments tenen el compromís 
de posar al mercat uns 180 milions, dels quals  Biden havia manifestat la 
intenció de posar-ne  15 milions el mes de desembre. La obligació presa és 
de resoldre d´alguna manera la fallida de les gestions davant l´Aràbia Saudita, 
i provar de baixar el que es pugui el preu a nivell internacional, sabent que 
la cotització del West Texas oscil·la entre 85 – 91 US$/ barril. De fet els EEUU 
intenten vendre bona part de les reserves dins i fora d´Europa, en un moment 
àlgid, aprofitant que l´OPEP no en posa més al mercat.
Però els americans són conscients de què, més aviat que tard, hauran de tornar 
a omplir les seves reserves estratègiques, fins un màxim de 550 milions de 
barrils. I estan convençuts de què ho podran fer a un preu més mòdic, entre 
67 i 73 US$/ barril, perquè, entre ells, un grup “d’il·luminats”, estan convençuts 
de què és la demanda qui posa el preu, quan la veritat és que qui pot fer 
la oferta es qui estableix aquest preu. A no ser que hi hagi mecanismes de 
pressió que reverteixin el “modus operandi”, sobretot en temps d´escassesa. I 
damunt, els EEUU no tenen més remei que acceptar que les restriccions en la 
producció de petroli per part de l´OPEP redueixen l´efectivitat de les sancions 
imposades a Rússia, i que augmenten enormement els ingressos dels russos 
per vendre el seu petroli: 63.000 milions d´euros des de la invasió d´Ucraïna 
(**). I com diu Oscar Vara (Noticiario Geopolitico Youtube – 14 octubre), tota 
la família dels Saud, d´Aràbia, es miren, mig sorpresos, mig fotent-se, i es 
diuen: “Vaja, sembla que ja se n´han donat compte (els americans) de com va 
la cosa”. 

 (*). World Energy Trade, 6.10.22 (www.worldenergytrade.com). (**) Center for Research on 
Energy and Clean Air (CREA).
(continuarà)  
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Nadal a la Penya Barça Vinaròs

El divendres 17 de desembre vam celebrar Nadal 
al nostre local social, amb un berenar i festa. Molt 
bon ambient, on no va faltar el brindis pel nou 
any amb cava, desitjant a tots bona salut, pau i 
alegries i triomfs del nostre Barça.

Partit de lliga Barça - Espanyol
Penya Barça Vinaròs va posar un autobús sencer en aquest partit perquè 
l'afició pugués veure el nostre Barça a l'Spotify Camp Nou. Gràcies a l'horari 
d'aquest esdeveniment esportiu, a les 14 hores, gran quantitat de nens es van 
poder desplaçar amb els pares al nostre autobús a Barcelona. Visca el Barça i 
Visca la Penya!.

Celebrando el Dia de Nochebuena con amigos en Le Petit

Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es
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31 de desembre: l’arribada de l’Home dels Nassos

Animat Sopar de Cap d’Any - Centre Municipal 3a Edat
Julián Zaragozà
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Julián ZaragozàJulián Zaragozà
Refranys de generL’hivern de Vinaròs

Pels Reis, el dia creix i el fred neix
L'hivern verdader, pels reis el fred primer
Aigua de gener, cada gota val un diner

El mes de gener, és un bon cavaller, sinó és ventoler
La lluna de gener és la més clara de l'any  

i mirar-la no fa d'any
El gener és el primer, de tots el més cavaller

El sol de gener, emmasca més que un carboner
Cada boira de gener, una pluja pel maig sol ser

Del gener, el pagés no en treu res
Si vols tindre un bon aller, planta'l pel gener

De flors de gener no omplen el paner
Al sol sense barret ni a l'agost ni al gener

Si es perd gener, busca-ho per l'ametller
Gener fred i seré, inaugura un bon any

Glaçades de gener la terra estoven bé
Quan el mussol canta en gener, un altre hivern que ve

A l'hivern, el millor amic és un bon amic
El bon ametller floreix pel gener

Cava pel gener i hauràs d'engrandir el celler
Pel gener, el llop s'emporta el millor corder
Aigua de gener, millor que la de febrer

A mig gener, lloga jornaler
El gener és la clau de l'any

Gat de gener, ratador i mioler
Pel gener els gats cerquen muller
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Festival de Nadal de Gentsana

Fotos: Mariano Castejón
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Doncs ja ha passat. Encara que amb molt de treball i sacrifici, molt d'ell inesperat, però podem dir que 
hem aconseguit fer la primera edició d'un esdeveniment d'aquestes característiques per a cap d'any a 
Vinaròs. Ha sigut un festival amb diverses opinions, on la gran majoria ens heu donat l'enhorabona, però 
d'altra on ens heu comentat que podem millorar de cara a un possible cap d'any 2024. Ha sigut real-
ment dur i difícil fer realitat aquest projecte, però només ens quedem amb l'agraïment dels assistents. 
Aquests els volem tornar de la manera més sentida: moltes gràcies a tots els assistents per haver confiat 
en nosaltres. Ho hem fet el millor que hem sabut, i de cara a una possible pròxima edició, millorarem de 
la manera més implicada allò que ens heu transmès. Per supost també agraïments a la policia local i a 
l'ajuntament de Vinaròs per la cooperació, tant en el tracte humà com en l'agilització en els tràmits en 
tant poc temps de preparació. Gràcies comarca del Baix Maestrat, gràcies Vinaròs per creure en un Cap 
d'Any diferent

Dintre de la programació 
nadalenca l’Ajuntament va 
preparar una vetllada molt 

especial per acomiadar el 2022 
i donar la benvinguda al 2023.

Les campanades de Cap d’Any van ser 
retransmitides en directe per Maestrat.tv amb 

una retransmissió especial conduïda per Sandra 
Astasio i Alfredo Barberà, amb la presència de 

la regidora de festes Paula Cerdà i animació 
dels discjòqueis, Denis Segarra i Àlex Montes a 
la plaça Parroquial. La festa va continuar a les 

carpes de Fora del Forat.

Cap d’any i Festa a 
l’Envelat

Festa de Clausura Cap d’Any 2023
L’organització

 Fotos: Carmen
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X.Flores

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

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

 

Divendres, 13 gener,  17h30’ 

Sala d’actes, Biblioteca Municipal de Vinaròs 

“Necesitamos nombres nuevos ”                 
                                                       de Noviolet  Bulawayo 

 

Presenta el llibre :  Loly Gozalvo 
 

 

NoViolet Bulawayo va agitar els 
cercles literaris amb aquesta primera 
novel·la sobre la capacitat il·limitada 
de les persones per a afrontar les 
majors adversitats i eixir enfortides de 
l'experiència. La història arranca en un 
barri de barraques anomenat Paradís, 
on Darling, als seus deu anys, es mou 
al costat dels seus amics amb la 
frescor i la gosadia pròpies de l'edat. 
No obstant això, sobre ells plana 
l'ombra d'un «abans» tenebrós: abans 
que la policia destruïra les seues 
cases, abans que tancaren els 
col·legis, abans que els seus pares 
marxaren a l'estranger . 

 
Al cap d'un temps, quan per fi es 

compleix el major somni de Darling, 
viatjar a Amèrica , resulta que  aquesta 
no és, precisament, la tan anhelada 
terra promesa 

Curiosa i única exposició la duta a terme del 22 de desembre al 7 de gener a 
Vinaròs. Es tracta de miniatures de gegants i capgrossos de diferents parts de 
Catalunya, Comunitat Valenciana, País Basc i altres parts del país, organitzada 
per la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs en col·laboració amb la regidoria 
de Cultura. La mostra  ha estat situada en la capella de la Santa Victòria, casa 
o seu dels Nanos i Gegants de Vinaròs, per la qual cosa  també ha estat un 
bon moment per a passar a veure aquestes grans figures detingudament. 
La inauguració va tindre lloc per part del regidor de Cultura, Fernando Juan, 
el cap de colla dels Nanos i Gegants, Jordi Beltrán i Alfredo Gómez, que és qui 
va tindre la idea de realitzar aquesta mostra. 
Les miniatures eren part de la col·lecció privada tant de Gómez com de 
Beltrán, adquirides en els seus viatges a les diferents poblacions. “A cada 
població que visito m’agrada comprar aquest tipus de miniatures de 
gegants i capgrossos locals, i arran d’aquesta xicoteta col·lecció, va sorgir la 
idea de comentar-li a Jordi Beltrán, que disposa d’una altra gran col·lecció, 
la possibilitat de realitzar una exposició”, va explicar Gómez. Per part seua, 
Beltrán va destacar l’ajuda rebuda per a realitzar aquesta exposició de la 
Federació de Confraries i la Associació Vinaròs Viu.

Exposició de miniatures de “nanos i gegants” 
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Un curt d’una escolar d’Alacant guanya el nou premi 

Curts al Curs
Emili Fonollosa
El curt d’animació 
“Upss… la paella!!”, 
realitzat íntegrament 
per Paula Rodrigo 
Peiró, alumna de sisè 
de Primària del col·legi 
Immaculada d’Alacant, 
ha estat el guanyador 
de la primera edició del 
premi Curts al Curs del 
XXI Festival Internacional 
de Curtmetratges de 
Vinaròs Agustí Comes organitzat per Fundació Caixa Vinaròs.
Aquest premi, amb què s’ha tancat el festival, s’ha creat per 
incentivar la creació audiovisual de joves estudiants i és que 
tots els curts participants són treballs realitzats per alumnat de 
Primària, Secundària i Batxillerat. “Upss… la paella!!” és la divertida 
història en stop motion de la preparació d’una paella, interpretat 
per personatges de plastilina creats per la pròpia jove directora. 
La presidenta de la Fundació Caixa Vinaròs Josefa Gondomar va 
entregar els 300 euros i un regal a la guanyadora en un acte en què 
es va projectar aquest curt i els altres dos finalistes.
Un dels curts era de la mateixa ciutat de Vinaròs i els altres dos 

procedien d’Alacant. El de Vinaròs era “El que no es nomena no 
existeix”, dirigit per Lucia Bargo i Sara J. Pros de l’IES Vilaplana 
i protagonitzat per l’alumnat de 2n. de Batxillerat. El tercer era 
“Xarxes perilloses” estava dirigit per Pablo M. de cinquè de primària 
del mateix col·legi que la guanyadora, Inmaculada d’Alacant.
El Festival va lliurar un detall a tot l’alumnat i professorat que va 
participar al curt de Vinaròs.
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPÈCIES DEL MES  DE DESEMBRE  L’ANY 2022 (I)

Andrés Albiol Gran espet 

La pasada semana las aguas estuvieron tranquilas y se faenó bien los cinco días en todas las modalidades. 
Y la presente se ha mantenido la calma, pero solo pescaron tres jornadas, al hacer fiesta el jueves. Las 
extracciones resultaron normales. Y las cotizaciones bajaron un tanto.
La pesca de arrastre, los siete bous operaron en todos los fondos, para capturar gran variedad de 
pescados y mariscos; langostino, gamba, calamar, pescadilla, salmonete, gallo, rape, caracol, galera, 
caballa, pulpo blanco, raya, canana, morralla, etc.
El cerco, las dos traíñas están en el segundo y último mes de veda.
Los artes menores, cinco barquitas trasmalleras calan las redes a la sepia. Una al pagel. Dos al lenguado 
y rombo. Y dos a la langosta, bogavante y cabracho. El palangrillo costero, una barca pilló con este arte 
de anzuelos lubina, dorada y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, dos (1 de Benicarló) subastaron ejemplares de 1 a 3 kg.

Ecos de Mar: Cal y arena para la pesca
El paquete de medidas del Gobierno recoge el mantenimiento de la bonificación del diesel para los 
barcos pesqueros, en cambio ha excluido los productos del mar de la reducción del tipo impositivo 
(IVA) como ha hecho con otros alimentos básicos. De manera que varias organizaciones de ámbito 
nacional hablan de ‘agravio comparativo’ a esta decisión, pues nos recuerdan que prácticamente todos 
los países de la UE, desde hace años gravan al pescado fresco con un tipo de IVA la mitad que España. 

Sigue la mar calmada en Año Nuevo

Barcos arrastreros atracados en lonja

O  barracuda  gegant, en castellà picuda 
grande. Científicament Sphyraena barracuda. 
Procedeix de l’Atlàntic oriental de zones 
tropicals i temperades. S’endinsa al 
Mediterrani. S’ha vist en  Columbretes. De la 
família dels  Esfirénids  té forma de torpede. 
Cap llarg i punxegut. Musell prominent 
i deprimit. Boca enorme, horitzontal 
i  protráctil, amb dents fortes,  caniformes  i 
desiguals visibles entre els maxil·lars. En 
l’extrem de la mandíbula inferior té un lòbul 
tapant-la. Ulls grans. Posseeix dentició en el 
paladar. Mucosa bucal groguenca. Opercle 
amb punta en el seu marge posterior. L’intestí 
té apèndixs pilòrics per a digerir l’aliment. La 
seva bufeta natatòria es bifurca davant i sense 
conducte pneumàtic, no podent canviar 
ràpid de profunditat. Hi ha 120/150 porus 
al llarg de la seva línia lateral i les escates 
recobreixen tot el peix. Aletes; 1ªD V, 2ªD I-9, 
P 13, A II-8, V I-8/10 i C 17. Talla 2 m i 50 kg. 
Color dorsal gris blavós, flancs platejats 
i ventre blanc pàl·lid. Posseeix 20 barres 
laterals fosques en oblic que li donen una 
coloració críptica d’emmascarament per a 
nedar i sorprendre les seves víctimes, a més 
de protecció per a passar inadvertit mentre 
dorm o descansa entre aigües. Aconsegueix 
els 90 Km/h. Viu sobre 18 anys. Fresa a l’estiu. 
Ous pelàgics. De jove és costaner en grans 
bancs. D’adult solitari i prefereix alta mar. 
Depredador voraç. Ataca a les seves preses 
com a peixos i cefalòpodes, per a destrossar-
les a bocades i després es menja els trossos. 
És curiós amb bussos que pot atacar en tenir 
objectes brillants que confon amb menjar. De 
valor comercial escàs. Carn blanca i insípida.

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                               1 kg
Seitó (Boquerón)                         110
Escrita (Ratjada, Raya)               489
Manta (Totina, Batoideo)                1
Besuc (Besugo)                               6      
Voga/Xucla (Bogue/Picarel)       977
Cavalla (Verdel)                          476
Veta (Cinta)                                        83
Congre (Zafío, Congrio)                   627
Gall (Pez de San Pedro)                    17
Orà (Muixarra, Dorada)                    394
Móllera (Fanéca, Capellán)             815
Gallineta (Cabracho)                           8
Sorell (Chicharro, Jurel)                5.891
Asparrall (Raspallón)                       247
Palá (Lenguado)                                44
Sarg (Breado, Sargo)                          5
Lliri (Tallahams, Anjova)                  101

Llobarro (Lubina)                                 3
Penegal (Bocanegra)                          2
Aranya (Salvarriego, Araña)           338
Pagell (Breca, Pagel)                      614
Peluda (Solleta)                              500   
Lluç (Pescadilla, Merluza)            6.527
Aspet (Espetón)                                  1
Rap (Pejesapo, Rape)                 2.274
Rom empetxinat (Rodaballo)             2
Juriola (Rubio, Lucerna)                  398
Moll (Salmonete)                          4.294
Morralla (Serranos, etc)                1.177
Sardineta (Sardina)                         389
Mero (Cherna)                                    1
Letxa (Pez limón, Serviola)                2      
Llisa (Mújol, Lisa)                            500
Bisso (Estornino)                            148
Gatet (Pintarroja)                              24
Rata (Miracielo)                                12

Corva (Corvallo)                                 1
Misseria (Bruixa, Gallo)                    63
Peix de rei (Pejerrey)                        17
Saboga (Alosa)                                 24
Salpa (Salema)                                   1
Dèntol (Sama, Dentón)                       5
Morruda (Sargo picudo)                      1
Vidrià (Mojarra)                                   2
Brótula de fang(Brótola de fango)       1
Rom (Rèmol, Rombo)                         6
Xavo (Ochavo)                                    2
                                                  _______
Total......................             27.614                              
CRUSTACIS  
Cranc blau (Cangrejo azul)           1
Cranc de sopa (C. de paleta)     440
Escamarlà (Garagan, Cigala)        1
Llagostí (Langostino)                   1.455
Galera (Estomatoideo)                6.164

Gamba (Quisquilla, Camarón)       326
Llomàntol (Bogavante)                       1
                                                         ______                                                     
Total..............................          8.388       
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                  703
Sepió punxa (Choquito)                  74
Canana (Pota, Volador)                 247
Sèpia (Choco, Jibia)                      157                                                                                                                         
Polp roquer (Pulpo roquero)          813
P. blanc (P. blanco)                       746
P. Mesquer (P. almizclado)            247
Polpa (Pulpón)                                 35
Caragol punxent (Cañailla)         96              
                                                ___      __
  
  Total……………….…      3.116

Total Arrossegament....     39.118
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En el anterior comentario dejábamos para esta semana, lo acometido por 
esta coral para finalizar sus actuaciones a lo largo del pasado año 2022.
Decíamos que esta coral es una coral solidaria. Pues bien, el pasado día 20 
de diciembre se trasladaban a los edificios del “Centro de Día”- “Residencia 
L´Onada”, para nuevamente colaborar ofreciendo su repertorio de villancicos 

a las personas de estos dos centros.
Como colofón final de las actuaciones de este año, fue el “Concert de Nadal 
2022”. Este se realizó el día 23 de enero, una noche antes de la Nochebuena. El 
marco, impresionante, bello y adecuado para este concierto, que por cierto, 
y como dice el  titulo del programa, no fue solo de los clásicos villancicos.

Y llegó la Navidad con la “Coral García Julbe”

Concierto día 20/12/2022 en el “Centro de día” – Residencia “L´Onada” 
Este día a las 16 horas colaboró la coral haciendo pasar un 
agradable rato a los residentes, tanto del “Centro de Día, como los 
de la residencia “L´Onada” de nuestra ciudad de Vinaròs.
Los que asistimos, pasamos un grato agradable y de alegría, ¿A 
quién no le van bien unos villancicos en estas fiestas de Navidad? El 
director de la coral, Enric Melià i Fortuna, escogió un repertorio de 
villancicos de varias partes del mundo, y cantados en varios idiomas.
El tierno villancico en que la coral abrió el concierto “Canço de bres 
vinarossenca” fue armonizado por el titular de la coral mossèn Vicente 
García Julbe. Para finalizar cantaron uno ,que según nos comentaba 
el director han estrenado este año, bajo el título de “El burrito 
sabanero”, acompañado por cuatro guitarras de los componentes 
de la coral: Manuel, Manolo, Arístides y Arnaldo. Interpretaron 
este villancico con mucha alegría, y que es bastante conocido y 
algunos presentes, conocedores del mismo, lo tatarearon. Viene de 
Venezuela y lo compuso Hugo Blanco Manzo. Por cierto dio mucha 
alegría y animó a todos en el final del concierto.

Concierto día 23/12/2022 en la Parroquia Arciprestal de “La Asunción”
Estuvo presentado por Marina Albalat, la cual agradeció la presencia del 
público en general, autoridades locales, y agradecía a mossèn Emilio Vinaixa, 
la autorización de poder realizar el concierto en la iglesia.
Si bien esperábamos que este concierto fuera a base de villancicos, nada más 
ver el programa comprendimos que las primeras piezas eran de diferentes 
temas.
Preguntando sobre el tema, se nos indicó que las tres primeras piezas no 
pertenecían al género de los villancicos. “Boga, boga” es un tema popular 
vasco. “Con te partiro” es un tema muy conocido, y este, adaptado al canto 
coral. Ambos temas fueron estreno por la coral. La tercera pieza, “Ave María”, 
tema bellísimo dedicado a la Virgen, cerraba esta primera parte del concierto. 
Fue interesante e instructivo que el director de la coral, Enric Melià i Fortuna, 
fuera comentando la mayoría de los temas que iban interpretando. Bellos 
los comentarios referentes a los villancicos o “nadales”, como prefieran, 
referente a los mismos, decía Melià, que no podía haber un concierto de 
“nadales” sin la interpretación de los más sentidos y populares: “Noche 
de Paz” se interpretó en catalán y bajo el nombre de “Santa nit”, y “Adeste 
fideles”. Bella la comparación de la más tierna de les “nadales” “Cançó de bres 
vinarossenca” en que manifestó: Si la Mare de Dèu hagués sigut de Vinaròs, 
segur que li hagués cantat al xiquet esta nadala per a dormir-lo”. Nos regaló 
en el concierto tres nuevas piezas: “Boga Boga”, “Con te partiro” y “Mi burrito 
sabanero” estrenado en estas fechas.

Hay que destacar el acompañamiento al piano, del joven músico Alejandro 
Salamanca Ortí, el cual les acompañó perfectamente en las piezas: “Con te 
partiró” y “Cantique de Noel”, por cierto, perfectamente pese a ser un joven 
de tan solo 17 años.  

I.R.

Centro de Día-L´Onada

Presentó 
Marina 
Albalat

Coral y pianista Autoridades
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Cerró el concierto la pieza “Mi burrito sabanero”, acompañada por cuatro de 
los componentes de la coral a la guitarra: Manuel, Manolo, Arnaldo y Arístides.
Fue un buen concierto en un idóneo marco, la iglesia Arciprestal de La Asunción 
de nuestra ciudad. Ante los aplausos merecidos por sus interpretaciones, 
Enric Melià, nos regaló un “bis”, interpretando de nuevo “Cantique de Noël” 
acompañado al piano por Alejandro Salamanca. Actualmente, Alejandro está 
estudiando en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, donde cursa 
el Grado de Composición Musical, especializado en cinema, TV, publicidad, 
y continúa con sus estudios de piano, en el Conservatorio Profesional de 
Música “Amaniel” de Madrid.   El ya viene de familia de músicos con su abuelo 
Aurelio Salamanca, su padre, trompeta de “La Alianza” Emilio Salamanca, 
por lo tanto, ha seguido los pasos musicales de su familia, y según nos 
comentó al final del concierto Enric Melià, con muy pocos ensayos ha estado 
a un gran nivel interpretativo, sabiendo acompañar, esperar a las entradas e 
interpretando al piano con muy buena calidad. Augura Enric, que tenemos 
un gran y futuro músico en ciernes.
Solo cabe felicitar a la “Coral García Julbe”, a su director, guitarristas y al joven 
pianista Alejandro Salamanca Ortí.

Alejandro Salamanca Ortí

Antonio B.NajarDe verdugos a victimas
La ideología es como un casco en la cabeza que no nos deja ver, ni oír, nos aleja de la realidad y nos 
mantiene en nuestros recuerdos idílicos de un paraíso inexistente. No hay más ciego que aquel que no 
quiere ver, ni más sordo que aquel, que no quiere escuchar. El secuestrador es aquel que ha cambio de 
dinero, de favores, etc devuelve su botín… Somos rehenes de un gobierno dictatorial, 130 decretos 
ley, algunos con nocturnidad (Sedición y Malversación a las doce de la noche. Ley trans y animalista 
durante él sorteo de la lotería). Un gobierno dialogante: 900 millones adicionales de los presupuestos 
a Cataluña (donde acabarán poniendo el nombre de Sánchez a una calle) más 43 millones a los Mossos 
(18 millones para cambiar su flota de vehículos a eléctricos y 25 millones para la transición energética de 
sus edificaciones). Mientras la Guardia Civil, sin chalecos antibalas o comprándoselos ellos mismos. 600 
millones adicionales al país Vasco, la mayoría por sesiones a HB Bildu. ¡¡¡Viva el dialogo constructivo!!! El 
parlamento está secuestrado, comprado, manipulado… El mayor peligro para la Democracia, no es la 
derecha, ni aun la extrema derecha, ya que estos solo pueden patalear ante las derivas de un gobierno, 
que pagando peajes por mantenerse, desprotege al resto del estado: Sanidad Valenciana bajo mínimos, 
violencia de género valenciana casi sin presupuesto, el corredor Mediterráneo paralizado, carreteras (lo 
estamos sufriendo en la N-340. Etc. El mayor peligro son ellos y sus políticas, pero tienen la “virtud” de 
cambiar las cosas y pasan de verdugos a victimas. La vergüenza de la ley del Sí es Sí, con violadores y 
pederastas con reducción de condena o en la calle, no ha sido obra de la oposición. La ley de anular la 
sedición, no ha sido obra de la oposición, la ley de la malversación, esa que beneficiara a independentista, 
corruptos del PP, ladrones de los ERE… etc. No ha sido obra de la oposición, la ley animalista (esa que 
te obligara a hacer un cursillo para pasear el perro. O que castiga más un maltrato a un animal, que hay 
que castigarlo, que a una persona) no es obra de la oposición. La cantidad de millones que recibimos 
de la UE existiendo una total opacidad en su reparto y sin embargo nos estamos endeudando cada día 
más. De tanto repetir sus tropelías, hemos llego hasta encontrarlas como una cosa normal, esperando 
la siguiente. Un país donde puedes decir, que una señora de apellido Botella fue alcaldesa de Madrid 
por su marido y no puedas decir lo mismo, de una ministra que lo es por idénticas circunstancias. Los 
populismos, esos que cuelgan fotos llenas de resentimiento. El populismo, ni da trabajo, ni paga el alquiler 
ni la manutención a nuestros jóvenes. Tenemos que revelarnos ante la injusticia sin importarnos el precio 
que tengamos que pagar por ello.

OPINIÓ
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A les portes de les festes 
de Nadal es va convocar 
un ple extraordinari a les 
huit del matí, un horari 

poc habitual, que ens porta a sospitar que 
volien amagar la problemàtica de la ubicació 
de la passarel.la Cervol a la ciudadania. La 
construcció d’aquesta ha estat l’únic projecte 
consensuat per tots els partits que a dia d’avui 
formen part del consistori, i també per la majoria 
dels vionarossencs quan se’ls va donar veu en la 
participació dels pressupostos dels consitori fa 
ja uns anys.
Un projecte que contava amb el beneplàcilt 
de tots, per això no podem entendre de cap 
manera perquè se’ns va ocultar durant més d’un 
any dels advertiments del informés tècnics que 
sol.licitaven que es canviés la ubicació de la 
passarel.la peatonal.
Quan tenim accés l’expedient ens trobem 
que EPSAR ( entitat de sanejament d’aigües 
de la Generalitat Valenciana) comunica a 
l’adjudicatària del contracte que no pot emetre 
informe favorable davant la petició de reforç de 
les tuberies de l’estació de bombeig del passeig. 
Les raons que s’exposen en l’informe és que la 
seua data de construcció és de l’any 1993, que 
disposa d’una impulsió de fibrociment, que 
aquesta estació replega la quasi totalitat de 
les aigües residuals del municipi( 75% ), per 
tant quasi segur que es trencaria la tuberia, 
provocant un vesament d’aigües residuals 
en la desembocadura del riu i en les platges 
colindants. Per aquest motiu tots els informes 
tècnics avalen el canvi de la ubicació, és a dir 
trastlladar-la 10m cap a la mar per evitar riscos 
mediambientals.
Cal dir que a més a més , a dia d’avui no tenim 
el permís de Costes per la seua execució, quan 
s’ha anunciat a bombo i platillo, en diferents 
mitjans de comunicació que la passarel.la ja era 
una realitat. El permís a Costes per ocupar uns 
4300 m quadrats es va sol.licitar el 6 d’agost de 
2021, i a dia d’aui no s’ha rebut resolució se la 
sol.licitud tramitada.
Després de quasi dues hores, es va deixar molt 
clar per part de l’alcadia, que la ubicació inicial 
de la passarel.la es mantenia al mateix lloc, 
malgrat els informes desfavorables. Un canvi 
d’ubicació , suposarà un retard en la tramitació 
de Costes, perquè augmenta la superficie de 
DPMT a ocupar ( 100o metros quadrats més ), 
per tant hi ha una modificació de una sol.lícitud 
en tràmit, per tant no si arriba als plaços de final 
d’obra, que marquen la data del 31 de desembre 
del 202

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local PP 
Vinaròs

Alsina no funciona
ni en Navidad Per Maria Dolores Miralles

Quin desgavell per Dèu

Después del 
fracaso en las 
fiestas de San 
Juan y San Pedro 

o del esperpento vivido este verano con 
la programación turística y festiva muchos 
creíamos que era imposible que el gobierno 
de Alsina empeorara su gestión en esta 
área, pero nos equivocamos. Dejar a los 
niños y niñas de Vinaròs sin Parc de Nadal 
ni actividades lúdicas demuestra que este 
gobierno está acabado.
No es la primera vez que un gobierno 
del PSPV-PSOE se carga el Parc de Nadal. 
Aquel elemento que en todos los pueblos y 
ciudades sirve para ofrecer una alternativa 
a las familias por lo visto en Vinaròs el 
gobierno de Alsina no lo ve prioritario y 
prefiere dejar el programa en blanco.
El gobierno del Partido Popular recuperó 
ya en 2011 el Parc de Nadal pese a tener un 
Ayuntamiento en bancarrota por la mala 
gestión socialista. Durante los cuatro años 
de gobierno del PP el Parc de Nadal llenó 
un espacio vital para las familias y los más 
pequeños, pero Alsina, pese a tener un 
presupuesto millonario es incapaz de hacer 
lo que hacen todos los Alcaldes de nuestro 
entorno.
Vinaròs necesita un cambio de forma 
urgente, para gestionar con prioridades y 
sentido común y hacer posible aquello que 
es una realidad en muchos otros pueblos 
y ciudades. Los vinarocenses necesitan 
menos publicidad y un gobierno que deje 
de mentir y ocultar sus atropellos y su mala 
gestión.
En el mes de mayo tendremos una 
oportunidad de recuperar el buen 
gobierno. Desde el Partido Popular 
estamos convencidos que Vinaròs merece 
más y vamos a por todas. Sabemos lo que 
queremos y escuchamos a los vinarocenses 
para hacer un proyecto de todos y para 
todos.
Un proyecto donde habrá respuestas a las 
necesidades de todos los colectivos que 
llevan casi ocho años sin ser escuchados. 
El gobierno de Alsina está agotado, sin 
ideas y acumula múltiples frentes abiertos 
con los vinarocenses por su negativa a ser 
un gobierno de todos. Esto va a cambiar, 
sabemos cómo hacerlo y en el mes de 
mayo tendremos una oportunidad para 
demostrarlo.

Primer que res i com no podia ser 
d’altra manera, als socialistes de Vi-
naròs ens agradaria desitjar un feliç 
2023 a tots els nostres veïns i veïnes. 
Després d’això, sí que ens agradaria 

posar un poc en valor tot allò que ha fet en matèria de sa-
nitat la Generalitat Valenciana al nostre territori.
No marejarem a la gent amb xifres i partirem d’una pre-
missa molt clara: el nostre territori té deficiències, clar que 
sí, per això treballem cada dia, tant en l’àmbit  institucio-
nal com orgànic, per a millorar-les. I com no pot ser d’altra 
manera, reivindiquem aquelles demandes que fan tant els 
professionals sanitaris de la nostra àrea com els ciutadans. 
Però anem al gra: En xifres d’inversió i modernització, el 
govern del President Ximo Puig està triplicant cada any la 
inversió a la nostra àrea de salut, només el canvi de govern 
del 2014 al 2015 va suposar passar de 530.000 euros amb el 
PP a 1.697.243 euros amb un govern del PSPV.  
Si parlem de personal, des de l’any 2015 s’han contractat 
194 professionals per a cobrir noves especialitats. Igual-
ment podem continuar parlant del benefici que va suposar 
per als valencians i les valencianes l’eliminació del copaga-
ment en els medicaments, la implantació de la gratuïtat de 
la TV per aquells i aquelles pacients que estan ingressats als 
hospitals, o com no de l’esforç que ha suposat cobrir de for-
ma gratuïta el tractament d’hepatitis a aquells valencians i 
valencianes que patien aquesta malaltia. 
El govern socialista també mira pel futur del nostre poble, 
i és per això que esta setmana passada vam tindre la visita 
del Conseller de Sanitat Miguel Mínguez, per  a presentar 
juntament amb el nostre alcalde Guillem Alsina el que serà 
el segon centre de salut de Vinaròs, amb una inversió de 
més de 7 milions d’euros. 
Realment, i ja per anar acabant, al nostre poble li senten 
bé els governs socialistes, però tal com dèiem al principi... 
Els i les socialistes de Vinaròs haurem de preguntar als Reis 
Mags on estaven els regidors del PP de Vinaròs el dia que 
ens va visitar el Conseller de Sanitat. Suposem que estan 
més còmodes amb el seu president i una televisió que no 
al saló de plens de l’Ajuntament preguntant i reivindicant 
aquelles necessitats dels nostres ciutadans. Nosaltres con-
tinuarem  treballant i reivindicant allò que és just per al 
nostre poble.

Benvolguts Reis Mags: On 
estaven els regidors i les 

regidores del PP de Vinaròs?
Per Edu Barberà Pla, Secretari General PSPV 

Vinaròs
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De cine

Dimecres 14 de desembre va tindre lloc 
una reunió convocada pels integrants de la 
Plataforma per la reobertura del J.J. Cinema de 
Vinaròs. A l’antiga Casa de la Cultura van ser 
invitats tots els representants institucionals del 
nostre Consistori municipal. La realitat de la 
manca d’oferta per als amants del cine del poble 
es perpetua sense que entreveiéssem solucions 
a curt termini. És per això que l’anomenada 
plataforma fa temps que de forma altruista 
promou i treballa amb propostes reals per a 
què Vinaròs recupere, almenys, una sala on els 
addictes al setè art poguéssem anar-hi. Més de 
tres-mil signatures arreplegades demostren 
la consideració que entre la població de 
Vinaròs té el cine i l’entusiasme que desperta. 
Que Vinaròs normalitze aquestes mancances 
d’infraestructures culturals, cas també d’un 
Auditori digne, no fa més que empobrir la 
ciutat i menystenir un dret que considerem des 
d’Esquerra vital i de gran transcendència per al 
desenvolupament social i personal.
Doncs bé, a la reunió no va assistir cap 
representant ni de Compromís ni del PVI com 
tampoc el senyor que anomenen Regidor 
no adscrit. El PP, com sempre, diu que té 
propostes per a solucionar el problema però 
calla, no fos cas que a Vinaròs es faça alguna 
cosa que l’equip de govern actual puga 
promocionar a sis mesos d’eleccions. Les 
declaracions del seu representant argüint que 
les signatures a un document consensuat per 
a impulsar la recuperació del cine no són més 
que declaracions d’intencions sense cap vàlua 
demostren un cop més les seues estratègies 
de confrontació sense cap intenció que no fos 
recuperar el poder municipal. Ciudadanos, com 
sempre, sí però no, però no, però sí, no sabem 
ben bé quines són les seues propostes. El 
PSOE, representat només pel regidor de l’àrea, 
defensa i ratifica que la proposta és impossible 
a criteri dels tècnics municipals però a dia 
d’avui, no sabem de l’obertura de cap expedient 
ni cap informe que avale la inviabilitat de 
les propostes i projectes presentats per la 
plataforma. Per tant, hem de suposar que el 
batejat informe d’inviabilitat s’ha dut a terme 
de forma oral i que conté els requisits tècnics 
que determinen el judici.
Al remat, un despropòsit més que es perpetra 
a Vinaròs. Una ciutat que pensem ha de ser 
capdavantera i on ningú posa remei per a 
què no es perda l’afició per un art que omple 
les inquietuds de gran part de la població i 
que oferta al jovent una alternativa a l’oci de 
soroll i botellot. Des d’Esquerra sabem de la 
importància de posseir, almenys, una sala de 
cine i és per això que exigim un servei públic i 
municipal per a pal·liar la inexistència d’un lloc 
on xalar amb allò que és projectat damunt una 
pantalla plena de somnis i per què no dir-ho, 
de desenganys i desafeccions.
Som d’ESQUERRES, som REPUBLICANS, som 
VINAROSSENCS i VALENCIANS

Manuel VillaltaSaber con quién acompañar

En Izquierda Unida entendemos que una de las principales cualidades de un buen líder o lideresa  es 
no solo saber qué batallas debe librar sino además saber dónde está el límite de las fuerzas y recursos 
que debe emplear. Si a esto además le sumamos el saber elegir los aliados que lo acompañan, 
obtendremos un equipo que será capaz de solventar las situaciones a la que se enfrente obteniendo 
el mayor resultado para aquellas personas a las que representa. Así es tan importante después de 
unas elecciones no solo ser el partido más votado sino además saber elegir quién te acompañará 
durante el camino.
En Izquierda Unida somos conscientes que cualquier tipo de pactos suele ser complejo y durante 
cuatro años de legislatura pueden acontecer diferentes momentos en que la tensión es máxima y las 
diferencias más evidentes, como ya hemos podido comprobar en Vinaròs. Pero si además sumamos 
que se elige gobernar con aquellos que se sienten cómodos viviendo dentro de la crispación social, el 
hacer cada uno la guerra por su cuenta primando el personalismo y el partidismo, todo adquiere una 
magnitud que roza el sectarismo político donde tan solo impera la táctica con el objetivo de destruir 
unos lo que otros hacen, aun siendo socios del mismo equipo de gobierno, y tratar de imponer su 
criterio en el más típico argot valencià “ací mane jo.”
Bueno pues, en unos pocos meses se celebraran elecciones municipales y en Izquierda Unida 
opinamos que ningún partido político con definición de izquierdas conseguirá la mayoría suficiente 
como para poder aplicar su política y su manera de gobernar sin oposición de los demás.  
Entendemos que como ya viene siendo habitual en Vinaròs se tendrá que negociar, hacer propuestas, 
exigencias y ofertas para poder formar equipo de gobierno y así poder asegurarse el sillón.
En Izquierda Unida opinamos que de no proponerse entre todos los partidos definidos como 
de izquierdas otra fórmula a la ya utilizada de siempre, esta será una vez más la opción con más 
posibilidades. Lo único que pedimos es “saber con quién acompañar.”

PODEM /Cecília PastorAus de rapinya
Tot el meu afecte  cap a aquestes dones a les quals sense cap raó els estan robant, els han robat la vida, 
estiguen vives o enterrades, i tot el meu enorme menyspreu cap els qui es consideren propietaris de la 
dignitat i de la vida d’altres éssers humans.Tots i totes tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, 
sense que, en cap cas, puguen ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants.
Constitució espanyola. Capítol Segon. Drets i llibertats. Article 14 i Article 15De la presó se surt, però 
de la tomba no» és una de les frases més repetides pels maltractadors a manera d’amenaça. Només 
podrem acabar amb la violència de gènere quan es modifiquen les estructures que discriminen les 
dones situant-les com a ciutadanes de segona categoria. I la clau per a canviar aquestes estructures 
està en l’educació. D’una banda, l’educació en la família. Es necessari separar els menors dels 
maltractadors, que, a més del mal directe que fan, inculquen als seus fills el menyspreu a les dones, i 
a les seues filles, el rol de la submissió. També és fonamental que les dones prenguem consciència del 
mal que els rols tradicionals ens fan a nosaltres mateixes i a les nostres filles i fills. La gran victòria del 
patriarcat ha estat fer a les dones transmissores de la seua pròpia subordinació a través de l’educació 
que inculquen als seus fills i a les seues filles.Romanc immòbil, en silenci, arraconada en una cantonada 
de l’habitació, com si qualsevol moviment, el més mínim, pogués emportar-me el dolor de les altres 
dones, no sols als meus ulls, també al meu cos, aquest cos on es materialitza la desigualtat mil·lenària, 
allí on han assestat la injustícia per un sol motiu: per ser el cos d’una dona. En aquest instant, jo soc la 
castigada, la invisible, soc la maltractada. Qui ha cavat aquests forats? Qui ha trencat la meua mirada? 
Qui ha desoït la meua respiració d’espant? Qui ha tallat, cop a cop, els trossos que m’armen? Em 
replegue, muda, les paraules volen lluny, no les subjecte, com si m’esquivaren des del principi dels 
segles, paraules buides que es lletregen so a so perdent el seu significat. Com tota criatura marginada, 
espoliada, espiada i exiliada, em quede sense llenguatge. Llavors record que existeix el crit. Que puc 
cridar. No lamentar-me, que en això ens hem passat la vida, de pura boira es convertiria el firmament 
si ajuntàrem els laments dispersos de cadascuna de nosaltres ,enfosquiríem al sol per sempre i ens 
agrada tant el sol. Tampoc silenciar-me, d’això ja tenim bastant, síl·labes opaques caient a un buit 
que no controla la meua boca. Ni plorar. L’hora del plor ja es va gelar. Va depassar la pitjor de les 
pluges precipitades. Ni una llàgrima més! És l’hora del crit. El crit: el més feroç anomenat, el més ronc 
i sonor grit. És l’hora de l’alba, aquella que sent ells ocells de rampinya, també la de vesprejar i la del 
migdia perquè aquests ocells se les arreglen per a ser sempre escoltats. Voltor o àguila, ocells carnívors 
de sang calenta, bec robust i arpes fortes, ocells de bell plomatge dels quals desafia a unes altres, a 
aquelles de color marró, verdós i groguenc, que nien en la terra i es deixen agafar amb facilitat. És que 
els seus crits contagien, tot ocell que les escolta anhelarà vociferar al costat d’elles, ni la més desèrtica 
es mantindrà indiferent, s’aixecaran, deixaran els seus nius, oblidaran la foscor, aquest fosc rotund que 
els impedeix recordar les formes i els colors, la intempèrie no les acovardirà, per uns moments no li 
tindran temor al desemparament, i l’aire impenetrable es tornarà transparent. Llavors, emprendran el 
vol. Un caos el cel amb tant de crit. Una xerinola. Serà el començament del desig, de la vida. Li robarem 
el vers a Neruda i cridarem amb una sola veu: puja a néixer amb mi, germana. Perquè sempre, sempre 
es pot tornar a néixer. Continuarem lluitant de manera col·lectiva, totes juntes i tots junts fins que 
aconseguim detenir el crim més universal i impune de tots: la violència física, emocional, econòmica i 
sexual que es comet contra la meitat de la població del planeta. Les dones.
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Atletisme

E.Fonollosa
El vinarossenc Guillem Segura Arnau i la 
benicarlanda Carla Masip Gimeno, tots dos del Club 
Esportiu Vinaròs, van tornar a guanyar una vegada 
més la Volta a Peu de Nadal de Vinaròs, disputada en 
la seua 40 edició aquesta tarda de Nit de Nadal. Van 
participar més de 300 corredors de molt variades 
edats. 

Guillem Segura i Carla Masip tornen a guanyar
la Volta a Peu de Nadal

Juanvi G. 
a vesprada del Dissabte 31 de Desembre 650 
participants incrits a la XLV Sant Silvestre 
Benicarlanda amb sortida i aplegada de la Pl. 
Constitució van correr més de 3 kms i alguns d' ells 
lluint les seves disfreses.
Els vinarosencs Guillem  Segura Arnau (00:06:44) i 
Carla Masip Guimeno (00:08:02) van ser guanyadors 
de la XLV Sant Silvestre Benicarlanda, comptant la 
prova amb més vinarossencs destacats com Rosa 
Gilabert. 

 

Vinarossencs a la Sant Silvestre Benicarlanda
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El Consell Municipal d’Esports i la Regidoria de 
Igualtat  van oferir el divendres 16 de desembre la 
projecció del documental “Campeonas sin límites” 
amb la presència de la directora Paqui Méndez i de 
l’esportista paralímpica, Ariadna Edo.
El documental analitza les dificultats a les que 
cada dia s’han d’enfrontar les dones esportistes, 
especialment les que pateixen una discapacitat, 
amb falta de suport i oportunitats per a poder 
competir.
La nostra entitat va acudir a l’acte representada per 
David León, Sara Garcia, Gemma Fibla, Valèria Fibla 
i Teresa Fibla. Allí van aportar les seues experiències 
en el debat que es va iniciar en acabar la projecció. 
La comunicació de primera mà amb una esportista 
d’elit va ser molt positiva i li donem molt de valor als 
diferents punts de vista exposats.
Com a entitat esportiva sentim que tenim la nostra 
quota de responsabilitat en l’etapa formativa, per 
això creiem que és important donar visibilitat a 
les diferents problemàtiques socials i afrontar-les 
educant els nostres joves a través de l’esport a la 
recerca d’una formació integral basada en valors.

NatacióProjecció del documental “Campeonas sin límites”

25

Laia Casanova
La setmana passada, del 27 al 30 de 
desembre, tres equips del club es van 
deplaçar a Valladolid per disputar la Copa 
d’Espanya.
Els dos equips cadets, femení i masculí així 
com el juvenil femení van poder disfrutar 
d’un ambient ple de voleibol. Segons els 
entrenadors,  “aquesta competició, on 
es disputen molts partits i contra equips 
diferents, ha permès a tots els jugadors 
del club agafar experiència i unir-se com 
a equip en els tres casos, disfrutant del 
voleibol a nivell nacional” 
Després de tres dies de competició, les 
juvenils van aconseguir la 29ª posició, 
mentre que les cadets van fer-se amb la 
15ª posició. Cal destacar la bona actuació 
de l’equip cadet masculí, que va aconseguir 
la 5ª posició, consolidant-se així entre 
els millors equips d’Espanya de la seva 
categoria. 

VoleibolEl CV Vinaròs a la Copa d’Espanya

Estem segurs que l’experiència va ser molt 
enriquidora per a tots els assistents.
CN Vinaròs sempre més Lluny, més Ràpid i més 
Fort!!!

Club Natació Vinaròs
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Asientos para grupos Desfiles 2023 
13 de diciembre 2022 
Desde la Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs, informamos que ya se 
pueden adquirir los asientos de grupos para poder disfrutar de los desfiles del Carnaval 
de Vinaròs 2023 desde un lugar privilegiado como son las gradas junto al sambódromo 
ubicado en la Avenida Pablo Ruiz Picasso (zona calle Soro). 

Como ya se ha anunciado, el fin de semana de los desfiles de las 31 comparsas de esta 
edición va a ser el sábado 18 y domingo 19 de febrero siendo los horarios de ambos 
días con inicio a las 18:30 horas. Con una duración estimada de 3 horas cada desfile. 
El recorrido será igual al del año pasado, pero cambia la ubicación del sambódromo.  El 
precio de un asiento en grada es de 10 euros. 

Para formalizar la reserva hay que proceder del siguiente modo: 

1. Efectuar el ingreso al número de cuenta: ES28 0049 3450 70 2414141431, siendo el 
beneficiario la empresa “Grupo Maestrat, carpas, espectáculos y eventos, SL” e 
indicando en concepto “Gradas Carnaval de Vinaros” 

2. Remitir el justificante de ingreso al correo gradascarnavaldevinaros@gmail.com 
indicando el nombre de la empresa, nombre y teléfono de la persona de contacto, el 
número de asientos y para qué día, si para el sábado día 18 o para el domingo 19 de 
febrero. 

Los asientos en gradas para público en general se van a poder adquirir hasta una  hora 
antes del inicio de los desfiles. 

 

Seients per a grups Desfilades 2023 
12 de desembre 2022 

Des de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, informem que ja es poden 
adquirir els seients de grups per a poder gaudir de les desfilades de les 31 comparses 
del Carnaval de Vinaròs 2023 des d'un lloc privilegiat com són les graderies als costats 
del sambòdromo situat al l’avinguda Pablo Ruiz Picasso (zona carrer Soro) . 

Com ja s'ha anunciat, el cap de setmana de les desfilades d'aquesta edició serà el 
dissabte 18 i diumenge 19 de febrer sent els horaris de tots dos dies amb inici a les 
18.30 hores. Amb una duració estimada de 3 hores cada desfilada. El recorregut serà 
igual al de l'any passat però canvia la ubicació del sambódromo. El preu d'un seient en 
graderia és de 10 euros. 

Per a formalitzar la reserva cal procedir de la següent manera: 

1. Efectuar l'ingrés al número de compte: ES28 0049 3450 70 2414141431, sent el 
beneficiari l'empresa “Grup *Maestrat, carpes, espectacles i esdeveniments, SL” i 
indicant en concepte “Grades Carnaval de Vinaròs” 

2. Remetre el justificant d'ingrés al correu gradascarnavaldevinaros@gmail.com indicant 
el nom de l'empresa, nom i telèfon de la persona de contacte, el nombre de seients i per 
a quin dia, si per al dissabte dia 18 o per al diumenge 19 de febrer. 

Els seients en graderies per a públic en general es podran adquirir fins a una hora abans 
de l'inici de les desfilades. 

La Gestora de la Comissió Organitzadora 
del Carnaval de Vinaròs i la Regidoria 
de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs 
convoquen l'III Concurs d'Aparadors del 
Carnaval de Vinaròs en la seua edició de 
2023 regit sota les següents bases:

MOTIU DEL CONCURS. Amb la intenció de transmetre a tota la ciutadania i 
visitants l'esperit del Carnaval, es convoca aquest concurs al qual es podran 
presentar tots els establiments oberts al públic de la localitat de Vinaròs que 
realitzen una decoració ambientada en el CARNAVAL.

PROPOSTA PRESENTADA. Es valoraran per part d'un jurat totes aquelles 
propostes que s'hagen inscrit en termini. Es tindran en consideració aquelles 
intervencions més originals i valorant positivament aquelles que conjuguen 
el seu producte amb la decoració, al costat de la temàtica del carnaval 2023: 
AFRICA. La instal·lació o decoració haurà d'estar realitzada el DIVENDRES 3 DE 
FEBRER a les 9 del matí.

INSCRIPCIÓ. Els establiments que desitgen participar en el concurs hauran 
de  manar un correu electrònic a info@carnavaldevinaros.es indicant el nom 
de l'establiment que desitja inscriure's al concurs, l'adreça i horari per a poder 
visitar-lo el jurat. Així mateix, en el correu electrònic s'haurà d'indicar un nom 
i telèfon de contacte. La inscripció haurà de realitzar-se abans del 31 de gener 
de 2023

PREMIS. El jurat establirà els següents premis:
– PRIMER PREMI valorat en 500 euros, 
– SEGON PREMI valorat en 300 euros, 
– TERCER PREMI valorat en 200 euros, 
atorgat per la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. 

JURAT. El jurat estarà compost per Paula Cerdà, regidora de Festes, Comerç, 
Joventut i Benestar Animal de l'Ajuntament de Vinaròs o en qui delegue; 
i Cristian Graciá, president de la gestora de la Comissió Organitzadora del 
Carnaval, o en qui delegue i dos reines o reis del Carnaval 2023.

III Concurs d’Aparadors i  decoracions del Carnaval

 El jurat visitarà les propostes presentades entre els dies 3,4 i 6 de febrer en l'horari indicat per l'establiment en realitzar la seua inscripció, i la fallada del 
concurs es farà públic mitjançant una roda de premsa el dimarts 7 de febrer a les 19 hores, amb la corresponent entrega de premis a la Cotxera de Batet, seu 
temporal  del museu de Carnaval.
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ANUNCI:

                

Que s’ha aprovat l’oferta de venda no sedentària per a l’any 2023, per decret d’alcaldia de data  
15/12/2022, núm. 2022-3179.
                                         
Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i de  
parades aïllades per al període 2023, d'acord amb el següent::

MERCATS OCASIONALS

SANT ANTONI

Data: el 17/1/23                                                                                                                           

Lloc: Ermita de Sant Sebastià                                                                                  

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona 

Places  vacants:  4  i  2  (parades  per  a  entitats  e  institucions  sense ànim de  lucre  amb fins  
benèfics)

Horari: de 8.00 h a 18.00 h                                                                                          

Termini de presentació de sol·licituds: Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

                                                                                                                          

SANT SEBASTIÀ                                                                                  

Data: 19/1/23 i/o 20/1/23

Lloc: Ermita de Sant Sebastià 

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona.

Places vacants: Màxim 8 parades

Horari: De 20h a 3:30h i/o de 6.00h a 20.00h 

Termini de presentació de sol·licituds:   Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

FIRA AGRÍCOLA

Data:  A determinar

Lloc: Carpa del Atlàntic i voltants 

Productes: Productes ecològics, productes artesanals, xurros, masses fregides,  concessionaris 
de vehicles de tracció mecànica,  motos, talladores de gespa, xemeneies,  bicicletes,  energies 
alternatives.

Co
di 

Va
lida

ció
: 3

EW
SC

SQ
4M

KY
CF

JF
XG

F3
N6

7X
2Q

 | V
eri

fica
ció

: h
ttp

s:/
/vin

aro
s.s

ed
ele

ctr
on

ica
.es

/ 
Do

cu
me

nt 
sig

na
t e

lec
trò

nic
am

en
t d

es
 de

 la
 pl

ata
for

ma
 es

Pu
blic

o G
es

tio
na

 | P
àg

ina
 1 

de
 6

Gu
ille

rm
o A

lsin
a G

ilab
ert

 ( 1
 de

 1 
)

Alc
ald

e-P
res

ide
nt

Da
ta 

Sig
na

tur
a :

 18
/12

/20
22

HA
SH

: b
21

49
e4

81
4c

95
9f4

43
db

c3
94

a1
67

36
aa

Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 15/1/2023 

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES EN LA ZONA DE LA FIRA 

Període: Del 1 d’abril al 31 d’agost de 2023

Lloc: Passeig de Fora del  Forat  (zona de la fira).  Veure plànol  annexe IV de ubicació de la 
parada.

Places vacants: 1

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho 
requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la 
matinada)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/3/2023 al 31/3/2023

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de 12 de juny fins 31 d’agost de 2023 (excepte diumenges i festiu) 

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

Horari: De 11:00h - 13:30h i de 18:00h - 21:00h en la Plaça del Ajuntament i de 22:30h - 01:00h  
de la matinada en la zona estàtua Costa i Borràs

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Data: Del 21 d'octubre de 2023 fins 14 de febrer de 2024 

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials 
prèvia comunicació.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/8/2023 al 31/8/2023

2.5.-  PARADA  DE  VENDA  DE  XURROS  I  MASSES  FREGIDES  PER  HALLOWEEN  O 
CASTANYADA

Data: del 31/10/2023

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: xurros, masses fregides i cuites
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Places vacants: 1

Horari: de 16:00h a 24:00h

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/8/2023 fins al 31/8/2023

2.6.- PARADES DE VENDA DE PRODUCTES TAURINS

Lloc: Enfront de la Plaça de bous

Productes: els relacionats amb el mon taurí

Places: 2

Horari: període comprés entre tres hores abans i dues hores desprès de l'acte taurí

Termini de presentació de sol·licituds: 45 dies abans de l'acte taurí

Segon:  En cap cas, els llocs de venda dificultaran el tràfic rodat o la circulació de vianants, ni  
generaran risc per a la seguretat ciutadana.

Queda prohibida la instal·lació de llocs aïllats a la sortida d'edificis públics i d'altres establiments 
d'afluència massiva de públic.

La ubicació final de les parades estarà condicionada a l'informe de la Policia Local i dels Serveis 
Tècnics Municipals.

La celebració de les diferents fires/mercats ocasionals o l'autorització de les diferents parades 
establertes en la present oferta de venda pública per al 2022 estarà condicionada a l'evolució de 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i a les indicacions que en cada moment donen les  
autoritats  sanitàries.  La  impossibilitat  de  dur  a  terme  les  mateixes  no  comportarà  dret  a 
indemnització per als interessats que hagen presentat  sol·licitud o que inclòs hagen obtingut  
l'autorització.

Tercer: Les sol·licituds s'hauran de presentar dins dels terminis indicats en aquesta oferta de 
conformitat amb el que estableix l'art. 21 de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al  
municipi de Vinaròs, juntament amb l'ingrés de la taxa corresponent. El model de sol·licitud i el 
model de declaració responsable, es podran recollir en l'Oficina d'Informació i Atenció a la 
Ciutadania  (OIAC)  o  en  el  Departament  de  Governació  ubicat  en  la  2ª  planta  de 
l’ajuntament situat a la plaça Parroquial número 12. 

En  cas  que  resulten  vacants,  els  interessants  podran  presentar  sol·licitud  d'acord  amb  el 
procediment previst a l'Ordenança Municipal, sent adjudicats els llocs per ordre de sol·licitud i 
atenent a les condicions establertes en aquesta convocatòria,  des del  termini de la resolució 
d'atorgament i fins a cinc dies hàbils abans de l'inici del termini d'ocupació previst.

Quart: Per a la venda de productes alimentaris  caldrà ajustar-se a l'establert  en l'art.  31 de 
l'Ordenança i es requerirà comptar amb:

-Carnet de manipulador d'aliments.

-Autorització  de  l'autoritzat  sanitària  competent  relatiu  al  compliment  dels  requisits 
higiènics i sanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions 
específiques  relatives  a  les  condicions  dels  productes,  instal·lacions  i  vehicles  de 
transport i venda.

-Certificat  expedit  per  tècnic  competent  relatiu  a  la  solidesa  i  seguretat  de  les 
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instal·lacions utilitzades per a l'exercici de venda.

Quint:  Les  autoritzacions  s'atorgaran  per  Decret  de  l'Alcalde,  mitjançant  concurrència 
competitiva, atenent a la puntuació que resulte de l'aplicació del barem de mèrits següent:

·     Experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació 
de l'activitat comercial. Aquesta experiència pot acreditar-se entre d'altres, per mitjà de 
certificats emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any 
complet, fins un màxim de 4 punts.

·     En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de 
més edat.

Sext: La Comissió de valoració estarà formada per la tècnic, l’auxiliar administrativa i regidor,  
tots del àrea de governació. 

Sèptim:Amb les  persones  sol·licitants  que  hagen  quedat  excloses  s'elaborarà  una  llista  de 
suplents  per  al  supòsit  que  s'hi  produïsquen  vacants  durant  el  període  de  vigència  de  les 
autoritzacions atorgades.

Vuitè:  L'organització  i  distribució  dels  llocs  es  realitzarà  conforme  el  procediment  indicat  a 
l'article 23 de l'ordenança:

a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.

b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents llocs, d'acord 
amb l'orde de puntuació obtingut en el corresponent procés de selecció.

c)  L'Ajuntament  podrà  assignar  directament  determinades parades que per les seues 
característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.

A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les 
persones  interessades  a  un  acte  públic  per  a  l'adjudicació  dels  llocs  de  venda  existents  i 
especificarà el dia i hora en què tindrà lloc.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Places vacants:  Màxim 90 expositors, 50 haimes i 180 parcel·les 

Horari: De 10 a 14 hores i de 17 a 22 hores

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                  

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»

Data: del 16/6/23 fins 31/8/2023

Lloc: Passeig de Fora del Forat i Avinguda Mediterrani (durant festes locals i altres)

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 20 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 24.00 h

Condicions autorització: Atesa la ubicació del mercat en zona de servitud de protecció del 
domini  marítim  i  terrestre,  l'autorització  estarà  condicionada  a  l'obtenció  per  part  de 
l'Administració competent de la corresponent autorització. 

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                                                                

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «HIVERN»

Data: del 16/12/2023 fins al 6/1/2024 (excepte 25/12 i 1/1) 

Lloc: Plaça Sant Valent

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 6 (4 m x 1 m)

Horari: de 9.00 h a 20.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/10/2023 al 31/10/2023

FIRA DE LLUÍS SANTAPAU

Data: del 8/12/23 fins 10/12/23

Lloc: Plaça Parroquial o lloc a determinar per l'Ajuntament

Productes:  Xocolata,  torrons,  dolços  i  aliments  de  nadal.  La  resta  de  productes  queden 
exclosos. 

Condicions  especials: Poden  participar  en  el  Mercat  de  Nadal  comerciants  detallistes  i 
empreses de serveis que tinguen un establiment obert al públic en alguna localitat amb llicència 
d'obertura del municipi en què estiga ubicat i els artesans en possessió del DECA.

L’ajuntament es farà càrrec de l’arrendament de la caseta, així com del grup electrogen i de la 
seguretat. 

Places vacants: Màxim 15. L’ajuntament es reserva el dret de posar-ne 12 u 15. 

Horari: de 10.00 h a 20.30 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2023 al 14/11/2023  
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FIRA DE NADAL 

Data: del 15/12/23 fins 17/12/23

Lloc: Plaça Parroquial fins a Plaça Sant Valent o lloc a determinar per l’Ajuntament

Productes: roba, conserves, flors, pastes i dolços, decoració, complements, llepolies

Places vacants: Màxim 35. 

Horari: Divendres 15: Tarde, de 17:30 a 21.00 h. 

Dissabte 16 i diumenge 17 : Matí de 10:30 a 14:00 h. Tarde de 17:30 a 21:00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2023 al 14/11/2023  

                                                                                 

PARADES AÏLLADES EN UBICACIÓ FIXA

1.- Autoritzacions anuals:

PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES

Productes: xurros, masses fregides i cuites 

Període: Es considerarà com anualitat de l'1/1/2023 al 31/12/2023

Lloc: Passeig Colom

Places vacants: 1

Horari: de 7:00h a 22:00h els caps de setmana i festius. Veure plànol annexe I amb la ubicació 
de la parada. 

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
estarà obligat a desmuntar la parada en finalitzar cada ocupació (cada cap de setmana i festiu)  
en que s'autoritza la venda deixant expedit l'espai utilitzat i haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per  
la  policia  local  quan  existisquen  circumstàncies  que  així  ho  requerisquen,  per  exemple  la 
celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 16/1/2023

                                                          
2.- Autoritzacions ocasionals:

2.1.- PARADES DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES PER AL CARNESTOLTES 

Productes: xurros, masses fregides i cuites, torrons i frankfurts 

Lloc: A determinar en les proximitats de la celebració de Carnestoltes. Veure plànol annexe II i III 
amb ubicació de cadascuna de les parades.

Data: Del 11 al 19 de de febrer de 2023

Places vacants: 8 

Horari: s'ajustarà a l'horari autoritzat per al recinte de Carnestoltes 
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ANUNCI:

                

Que s’ha aprovat l’oferta de venda no sedentària per a l’any 2023, per decret d’alcaldia de data  
15/12/2022, núm. 2022-3179.
                                         
Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i de  
parades aïllades per al període 2023, d'acord amb el següent::

MERCATS OCASIONALS

SANT ANTONI

Data: el 17/1/23                                                                                                                           

Lloc: Ermita de Sant Sebastià                                                                                  

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona 

Places  vacants:  4  i  2  (parades  per  a  entitats  e  institucions  sense ànim de  lucre  amb fins  
benèfics)

Horari: de 8.00 h a 18.00 h                                                                                          

Termini de presentació de sol·licituds: Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

                                                                                                                          

SANT SEBASTIÀ                                                                                  

Data: 19/1/23 i/o 20/1/23

Lloc: Ermita de Sant Sebastià 

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona.

Places vacants: Màxim 8 parades

Horari: De 20h a 3:30h i/o de 6.00h a 20.00h 

Termini de presentació de sol·licituds:   Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

FIRA AGRÍCOLA

Data:  A determinar

Lloc: Carpa del Atlàntic i voltants 

Productes: Productes ecològics, productes artesanals, xurros, masses fregides,  concessionaris 
de vehicles de tracció mecànica,  motos, talladores de gespa, xemeneies,  bicicletes,  energies 
alternatives.
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Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 15/1/2023 

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES EN LA ZONA DE LA FIRA 

Període: Del 1 d’abril al 31 d’agost de 2023

Lloc: Passeig de Fora del  Forat  (zona de la fira).  Veure plànol  annexe IV de ubicació de la 
parada.

Places vacants: 1

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho 
requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la 
matinada)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/3/2023 al 31/3/2023

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de 12 de juny fins 31 d’agost de 2023 (excepte diumenges i festiu) 

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

Horari: De 11:00h - 13:30h i de 18:00h - 21:00h en la Plaça del Ajuntament i de 22:30h - 01:00h  
de la matinada en la zona estàtua Costa i Borràs

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Data: Del 21 d'octubre de 2023 fins 14 de febrer de 2024 

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials 
prèvia comunicació.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/8/2023 al 31/8/2023

2.5.-  PARADA  DE  VENDA  DE  XURROS  I  MASSES  FREGIDES  PER  HALLOWEEN  O 
CASTANYADA

Data: del 31/10/2023

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: xurros, masses fregides i cuites
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Places vacants:  Màxim 90 expositors, 50 haimes i 180 parcel·les 

Horari: De 10 a 14 hores i de 17 a 22 hores

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                  

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»

Data: del 16/6/23 fins 31/8/2023

Lloc: Passeig de Fora del Forat i Avinguda Mediterrani (durant festes locals i altres)

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 20 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 24.00 h

Condicions autorització: Atesa la ubicació del mercat en zona de servitud de protecció del 
domini  marítim  i  terrestre,  l'autorització  estarà  condicionada  a  l'obtenció  per  part  de 
l'Administració competent de la corresponent autorització. 

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                                                                

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «HIVERN»

Data: del 16/12/2023 fins al 6/1/2024 (excepte 25/12 i 1/1) 

Lloc: Plaça Sant Valent

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 6 (4 m x 1 m)

Horari: de 9.00 h a 20.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/10/2023 al 31/10/2023

FIRA DE LLUÍS SANTAPAU

Data: del 8/12/23 fins 10/12/23

Lloc: Plaça Parroquial o lloc a determinar per l'Ajuntament

Productes:  Xocolata,  torrons,  dolços  i  aliments  de  nadal.  La  resta  de  productes  queden 
exclosos. 

Condicions  especials: Poden  participar  en  el  Mercat  de  Nadal  comerciants  detallistes  i 
empreses de serveis que tinguen un establiment obert al públic en alguna localitat amb llicència 
d'obertura del municipi en què estiga ubicat i els artesans en possessió del DECA.

L’ajuntament es farà càrrec de l’arrendament de la caseta, així com del grup electrogen i de la 
seguretat. 

Places vacants: Màxim 15. L’ajuntament es reserva el dret de posar-ne 12 u 15. 

Horari: de 10.00 h a 20.30 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2023 al 14/11/2023  
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Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 15/1/2023 

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES EN LA ZONA DE LA FIRA 

Període: Del 1 d’abril al 31 d’agost de 2023

Lloc: Passeig de Fora del  Forat  (zona de la fira).  Veure plànol  annexe IV de ubicació de la 
parada.

Places vacants: 1

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho 
requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la 
matinada)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/3/2023 al 31/3/2023

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de 12 de juny fins 31 d’agost de 2023 (excepte diumenges i festiu) 

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

Horari: De 11:00h - 13:30h i de 18:00h - 21:00h en la Plaça del Ajuntament i de 22:30h - 01:00h  
de la matinada en la zona estàtua Costa i Borràs

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Data: Del 21 d'octubre de 2023 fins 14 de febrer de 2024 

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials 
prèvia comunicació.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/8/2023 al 31/8/2023

2.5.-  PARADA  DE  VENDA  DE  XURROS  I  MASSES  FREGIDES  PER  HALLOWEEN  O 
CASTANYADA

Data: del 31/10/2023

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: xurros, masses fregides i cuites
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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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instal·lacions utilitzades per a l'exercici de venda.

Quint:  Les  autoritzacions  s'atorgaran  per  Decret  de  l'Alcalde,  mitjançant  concurrència 
competitiva, atenent a la puntuació que resulte de l'aplicació del barem de mèrits següent:

·     Experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació 
de l'activitat comercial. Aquesta experiència pot acreditar-se entre d'altres, per mitjà de 
certificats emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any 
complet, fins un màxim de 4 punts.

·     En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de 
més edat.

Sext: La Comissió de valoració estarà formada per la tècnic, l’auxiliar administrativa i regidor,  
tots del àrea de governació. 

Sèptim:Amb les  persones  sol·licitants  que  hagen  quedat  excloses  s'elaborarà  una  llista  de 
suplents  per  al  supòsit  que  s'hi  produïsquen  vacants  durant  el  període  de  vigència  de  les 
autoritzacions atorgades.

Vuitè:  L'organització  i  distribució  dels  llocs  es  realitzarà  conforme  el  procediment  indicat  a 
l'article 23 de l'ordenança:

a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.

b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents llocs, d'acord 
amb l'orde de puntuació obtingut en el corresponent procés de selecció.

c)  L'Ajuntament  podrà  assignar  directament  determinades parades que per les seues 
característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.

A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les 
persones  interessades  a  un  acte  públic  per  a  l'adjudicació  dels  llocs  de  venda  existents  i 
especificarà el dia i hora en què tindrà lloc.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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 7 de gener de 2023

28

TAULER MUNICIPAL

ANUNCIO
Redacció Projecte Bàsic i Execució

parque Gil Atrocillo

El Ayuntamiento de Vinaròs, por Decreto de Alcaldía número 2022-3228 de 
fecha 20 de diciembre de 2022, se aprueba el expediente y los pliegos para 
la contratación de la REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL PARQUE GIL DE ATROCILLO ESQUINA JUAN 
XXIII, ASÍ COMO DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS Y CONTROL DE CALIDAD, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, contrato que 
se encuentra cofinanciado por la Generalitat Valenciana. (EXP.Grals. 43/22 
Gest. 9300/22).
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Vinaròs, 
Pza. Parroquial, nº 12, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y a la pàgina 
www.vinaros.es /Perfil Contractant
Fecha límite de presentación de la documentación electrónicamente: el 11 
de enero de 2023.
Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Públic del 
Ayuntamiento de Vinaròs.
Vinaròs a  27 de diciembre de 2022  

ANUNCIO LICITACIÓN

El Ayuntamiento de Vinaròs ha procedido a la publicación de las siguientes licitaciones:

-  CONTRATACIÓN  DE  LA  OBRA  CONSISTENTE  EN  LA  REFORMA  DEL  SISTEMA  DE
CLIMATIZACIÓN  Y  VENTILACIÓN  CON  RECUPERACIÓN  DE  LA  ENERGÍA  AIRE/AIRE  Y
PRODUCCIÓN DE ACS EN EL EDIFICIO DEL  CENTRO DE REHABILITACIÓN E INSERCIÓN
SOCIAL (CRIS) DE VINARÒS, obra que se encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2014-2020 (Exp. 5698/2021-Gen. 23/21)

El plazo de presentación de ofertas a través de PLACE finaliza el 26 de diciembre a las 23.59 h.

- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN MÓDULO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO CON
ALMACÉN Y TORRE DE VIGILANCIA PARA LA PLAYA DE FORA DEL FORAT DE VINARÒS (Exp.
1331/2022 – Gen. 09,1/2022)

El plazo de presentación de ofertas a través de PLACE finaliza el 27 de diciembre a las 23.59 h.

AJUNTAMENT DE VINARÒS, informa:

HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LA NIT DE REIS.
                                                                                              

D'acord amb el  que disposa l'article 2.5 de l’Ordre  32/2022, de 7 de  desembre,  de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats 
recreatives, activitats socioculturals i establiments públics per a l'any 2023, s'estableix:

Article 2. Cinc: Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives i socioculturals, inclosos en 
l'àmbit d'aplicació d'aquesta  Ordre, podran prolongar l'horari  de tancament en  seixanta minuts,  sobre 
l'establit en l'apartat 1 d'aquest article, en les següents dates:

«(...)

- Dia 5 de gener, Nit de Reis.

(...)”

Als efectes oportuns.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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ANUNCI LICITACIÓ                              

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia número 2022-3272 de data 23 de desembre de 2022, 
va  aprovar  l'expedient  i  plecs  per  a  la  contractació  de  L’ADQUISICIÓ  D'IMMOBLE  PER  A 
DESTINAR-LO A L’ESCOLA D’ART DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (Exp. Gest. 8791/22). 
                                                                                                                                 
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 1er pis, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es   /  Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el  16/1/2023.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs i per a  
les persones físiques podran presentar-ho opcionalment per registre d’entrada de l’Ajuntament. 
                                                                                             
Amb les següents característiques: 

Característica:Local o unió de diversos locals.                                       

Localització:En zona amb facilitat per a aparcar i pròxim al nucli urbà.

Superfície mínima construïda en planta baixa 150 m²

Distribució: Tot en planta baixa o planta baixa i 1a planta

Càrregues o gravàmens: Sense càrregues i/o gravàmens.                                                                  

Destí del bé: Escola d'Art.                                                   

Estat de conservació: Bo.

Serveis Urbanístics Connexió a aigua potable, llum i clavegueram.                                     

Accessibilitat: Accés a peu pla o mitjançant rampa que complisca amb els pendents establides en el  
CTE-DB-SUA. 
Accés  a  1a  planta  (si  n'hi  haguera)  mitjançant  escala  i  possibilitat  d'instal·lar  ascensor  que 
complisquen el CTE.        

Façana: Pròxima a parc o zona no edificada. 

Altura mínima: Planta baixa 2,80 m.                                                                              
Planta primera (si n'hi haguera) 2,50 m. 

Aire:
Possibilitat d'instal·lació d'aire condicionat i que la seua unitat exterior complisca amb el PGOU. 

Altres circumstàncies rellevants:
Ventilació natural i entrada de llum natural garantida.
Existència o possibilitat d'instal·lar una eixida de fums.
No inundable.
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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.
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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.
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E L  D I A R I E T ESQUELESVinaròs
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

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que iluminas los caminos para 

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

La companyia, dedicada a la consultaria nacional i internacional, compta amb 
anys d'experiència en el sector empresarial i amb clients a tot el món, sobretot 
a Europa i Llatinoamèrica. 
Actualment, Asistecs col·labora amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics i 
Transformació com a agent digitalitzador. A través del programa Kit Digital, 
centenars d'empreses del país ja han confiat en aquesta consultora per a la seua 
transformació digital, i el seu director, Benjamín Martí, preveu que acabaran 
sent moltíssimes més. 
Benjamín Martí, Enginyer especialitzat en organització Industrial, ens conta 
que la digitalització d'empreses és un tema de creixent actualitat a nivell 
internacional, de fet, només aquest mes ha participat com a ponent en 
conferències per a la universitat de Lima (el Perú), la de Bogotà (Colòmbia), la de 
Teziutlán (Mèxic) i per al Col·legi d'Enginyers de València. 

Abans de fundar Asistecs, Benjamín va dirigir conegudes empreses de la zona, 
com Milmueble o Crimosa, i ha sigut també director de l'Institut Tecnològic 
AIDIMA, dependent d'IMPIVA. 
El programa KIT DIGITAL amb el qual Asistecs està digitalitzant a centenars 
d'empreses, és un programa dirigit a pimes i autònoms per a la seua transformació. 
Ofereixen la creació d'una pàgina Web, Comerç electrònic, Gestió de xarxes 
socials, Gestió de clients, Business Inteligence i Analítica, Gestió de processos, 
Serveis i eines d'Oficina Virtual, Ciberseguretat, Gestió de xarxes socials i Factura 
electrònica, tot això subvencionat totalment pels fons Next Generation d'Europa. 
És un orgull comptar a la nostra Comarca amb una empresa líder en digitalització 
i consultoria, que a més ha sigut acreditada pel Ministeri de Ciència i Innovació 
per a implantar solucions digitals en el marc de les ajudes del Kit i que, a més, 
s'ha convertit en referència nacional. 

Una empresa del Maestrat es converteix en referent de la digitalització a Espanya

L’empresa ASISTECS, amb seu a la nostra comarca, s’ha convertit en un referent de la digitalització al nostre país. 

PUBLIREPORTATJE
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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

6 gener VALLS Av. Fco. J.Balada 24

7 gener MATEU C/Sant Francesc 103

8 gener TORREGROSA Av. Llibertat 9

9 gener PITARCH C/ Pilar 120

10 gener VINARÒS FARMÀCIA Av. País Valencià 15

11 gener FERRER Pl. Sant Antoni 34

12 gener ROCA C/Sant Francesc 6

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

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

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

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

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

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

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

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




