
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

4 juliol de 2015

Núm. 2.887 · 1,50 €

FO
TO

Un recorregut per la Fira i Festes2015

El Ple dóna llum verda al funcionament de la corporació
S'estableixen els càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial, la periodicitat dels plenaris i 

els nomenaments de regidors i representació en òrgans col·legiats
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     LEJOS

 ''DEL   MUNDANAL RUIDO''
DIJOUS   :día:2       22:15:h

DISSABTE :día:4       20:00:h

DIUMENGE :día:5       22:15:h

DILLUNS  :día:6       20:00:h

DIMARTS  :día:7       22:15:h

DIMECRES :día:8       19:30:h

 Classificació: Majors de 7 anys

Preu:5€
Día,l’espectador dilluns 4€ no s’apliquen els díes festius

  

         www.jjcinema.es    (2Digital)   www.jjcinema.es

''LOS ANDERSON''
ROAD MOVIE

DIJOUS   :día:2       20:15:h

DISSABTE :día:4       22:30:h

DIUMENGE :día:5       20:15:h

DILLUNS  :día:6       22:30:h

DIMARTS  :día:7       20:15:h

 DIMECRES :día:8       22:30:h 
Classificació: Tots els pùblics

Preu:5€
Día,l’espectador dilluns 4€ no s’apliquen els díes festius

         www.jjcinema.es  (2Digital) www.jjcinema.es

''¡Upsss!'' 
¿DONDE   ESTÁ   NOÉ..?
DIJOUS   :día:2     18:00:h

DISSABTE :día:4     18:00:h

DIUMENGE :día:5     18:00:h

DILLUNS  :día:6     18:00:h

DIMARTS  :día:7     18:00:h

 DIMECRES :día:8     17:45:h 
Classificació:Tots els pùblics

Preu:5€
Día,l’espectador dilluns 4€ no s’apliquen els díes festius
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IMPORTANT
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. Vinaròs agraeix totes 
les col·laboracions, però adverteix que els originals 
a les diferents seccions no podran sobrepassar les 
25 línies de lletra Times New Roman (cp.12), 
excepte en el cas de partits polítics amb 
representació municipal que tenen assignat 
un espai fixe. En l’original, hi haurà de constar 
la firma i figurar el nom, cognoms, domicili, 
telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, en 
el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en 
última instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Cartelera

Preu de l’entrada: 5 euros       w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Próxima programacío 

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

Y te recordamos nuestro horario:
De Lunes a Sábado de 9:00 de la 

mañana a 12 de la noche.
Domingos y Festivos

de 9:00 a 22:00 horas.

Comprando 3
la lata sale a

1 lata

0,25 €

3x2

0,17 €

Cerveza Holandesa
Carrefour
Lata 33cl.

3 latas 0,50€. El litro sale a 0,51€

El litro sale a 0,76€EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES

- SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H.

INFORMACIÓN:

Comprando 3
la unidad sale a

1 unidad

4,49 €

3x2

2,99 €

Aceite de oliva Virgen
CARBONELL
1 L.

3 unidades 8,98€
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ACTUALITAT

/ccportalmediterraneo @portalmedite

Les platges de Vinaròs ja mostren les banderes blaves que acrediten la seua qualitat  
Les reines i dames de la Fira i Festes van ser les encarregades d'hissar el distintiu

Redacció

Les banderes blaves ja onegen a les platges del 
Fortí i el Clot, distintius atorgats per la Fundació 
d'Educació Mediambiental (FEE) que certifiquen 
la qualitat mediambiental de les platges, 
així com dels diferents serveis i instal·lacions 
amb què compten, al  llarg de la temporada 
d'estiu. A més, d'aquestes dues banderes 
blaves a platges, Vinaròs compta amb una altra 
bandera blava atorgada al sender de Sòl de 

Riu, en reconeixement a la feina en la millora i 
restauració del patrimoni natural i etnològic del 
litoral.
Les reines i dames de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere van ser les encarregades d'hissar la 
bandera a la platja del Fortí, dins dels actes de 
les festes.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, ha 
destacat que "aquestes banderes són la prova 

de la feina ben feta, per part de la Regidoria de 
Turisme, encapçalada per l'anterior edil Elisabet 
Fernández, i demostren que comptem amb la 
qualitat de les aigües, serveis i instal·lacions 
adequades". Fontanet ha mostrat la seua intenció 
de "seguir treballant per introduir noves millores 
com la instal·lació de taquilles a la platja del Fortí 
o la instal·lació de WIFI a l'entorn de la platja de 
Fora Forat".

Les reines i dames de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere van ser les encarregades d'hissar la bandera a la platja del Fortí, dins dels actes de les festes
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Redacció

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs va celebrar dimecres 
el ple extraordinari en què es van tractar les 
qüestions necessàries per regir el funcionament 
de la corporació conformada després de les 
últimes eleccions municipals. Així, s'ha fixat la 
periodicitat dels plens ordinaris, que tindran 
lloc cada quart dijous de mes a les 19.30 hores. 
S'han establert els règims d'assistències a 
sessions d'òrgans col·legiats i assignacions a 
grups polítics: els portaveus percebran 75 euros 
per assistència a junta de govern, els presidents 
de comissions percebran 600 euros i la resta 
d'assistents 200 euros, les assistències a plens es 
xifren en 250 euros mes. En tots aquests casos, 
tan sols es percebrà una assistència, encara que 
es celebren més convocatòries. En el cas de les 
juntes de govern, els edils assistents percebran 
150 euros al mes.
També s'han aprovat els càrrecs amb dedicació 
exclusiva i parcial. La dedicació exclusiva 
correspon a l'alcalde, Enric Pla, amb una 
retribució de 1.867 euros/mes nets, i les parcials 
per als regidors Hugo Romero, Jan Valls, Guillem 
Alsina, Marc Albella i Domènec Fontanet, amb 
1.050 euros/mes nets, amb dedicació de 25 
hores setmanals. En aquests sis casos, no es 
percebrà cap ingrés per assistència a sessions 
de plens, comissions, junta de portaveus o de 
govern.
La resta de regidors del govern tindran, per 
assistències, 1.050 euros (els de l'oposició, 450 
euros). El nou govern suprimeix els càrrecs de 
confiança, quan amb el PP va haver-hi dos –un 
assessor en la regidoria d'Obres i Serveis i la 
secretària de l'alcalde-, quedant-se en només un 
en els últims mesos.
L'oposició no va criticar que l'alcalde tingués 
dedicació exclusiva, però va ser molt dura amb 
les retribucions fixades pel nou equip de govern, 
en considerar que han estat incrementades 
respecte a la legislatura anterior, i amb la decisió 
que siguin cinc els edils que tinguen dedicació 
parcial. Des de la bancada popular es va insistir 
que l'alcalde cobrarà 2725 bruts euros mensuals 
per catorze pagues a l'any, i que el consistori 
també sufragarà els costos de seguretat social, 
que ascendeixen a 1021 euros al mes, i que 
d'altra banda, cadascun dels cinc edils amb 
dedicació parcial percebrà 1300 euros bruts al 
mes per catorze pagues, i l'Ajuntament també es 
fa càrrec dels 498 euros mensuals de seguretat 
social de cadascun d'ells. 

El PP, per part del seu regidor Juan Amat, va 
assenyalar sobre aquest tema que “la pujada 
en les retribucions és vergonyosa i immoral, un 
escàndol absolut, es mire per on es mire. Vostès 
han utilitzat paraules com a regeneració, canvi 
i pla d'emergència social, i és cert que canvi hi 
ha hagut, i el seu pla d'emergència social ha 
començat, però amb els membres del seu equip 
de govern”. Amat també va assenyalar que 
“aquestes cinc dedicacions parcials coincideixen 
amb els edils que han declarat tenir menys 
ingressos”.
Lluis Batalla, d'Acord Ciutadà, va indicar, de la 
seua banda que “porten molts mesos parlant 
del que es cobra a l'ajuntament i d'una puresa 
política que a dia d'avui no es compleix” i va 
ironitzar indicant que “PSPV i TSV han complert 
la seva proposta de crear ocupació jove amb 
aquests cinc llocs de treball, i els arguments 
que esgrimeixen per assignar les retribucions 
són  del passat i un gran error”.
D'altra banda, Maria Dolores Miralles, del PVI, va 
assenyalar que “el problema és que han tornat 
a pujar les retribucions de forma escandalosa. 
No era el moment de posar cinc dedicacions 
exclusives a mitja jornada per 1300 euros i 14 
pagues. Han eliminat els càrrecs de confiança de 
l'anterior equip de govern i han repartit aquest 
estalvi amb aquestes dedicacions”.
El sou anual d'Enric Pla serà més de 6.000 
euros inferior al que percebia com a catedràtic 
de l'institut i el mínim necessari de base de 
cotització per conservar els seus drets de cara 
a la jubilació, segons va explicar en la seva 
intervenció. Pla entre altres coses, va dir que 
les retribucions acordades “són les més baixes 
no només d'ajuntaments similars sinó de 
poblacions de la província amb menor nombre 
d'habitants”. A més, va assegurar que hi haurà 
un estalvi anual global en remuneracions de 
7.700 euros pel que fa a l'anterior legislatura ja 
que no hi haurà càrrecs de confiança.
El ple va donar compte també de decrets 
d'alcaldia per tractar el cessament de l'anterior 
director del Setmanari Vinaròs, la nova 
delegació de la presidència dels espectacles 
taurins que recau en la socialista Begoña 
López, el nomenament dels tinents d'alcalde, 
el nomenament dels membres de la junta de 
govern i dels regidors delegats i la delegació 
en la regidora de Benestar Social per a sol·licitar 
ajudes i subvencions.

ORDRE DEL DIA 
1.- Pronunciament sobre la urgència de la 
convocatòria. 
2.- Dació de compte de la constitució de Grups 
Municipals i portaveus (expt. 6880/2015). 
3.- Periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació 
(expt. 6880/2015). 
4.- Proposta de creació de les Comissions Informatives 
Permanents (expt. 6880/2015). 
5.- Proposta de l'Alcaldia de nomenament de 
representants de la Corporació en òrgans col·legiats 
(expt. 6880/2015). 
6.- Establiment del règim d'assistències a sessions 
d'òrgans col·legiats i assignacions a grups polítics 
(expt. 6880/2015). 
7.- Modificació pressupostària en la modalitat de 
crèdit extraordinari per a fixació de dotació econòmica 
per a règim de dedicacions (expt. 7989/2015). 
8.- Modificació pressupostària en la modalitat de 
suplement de crèdit per a finançament de seguretat 
social per a règim de dedicacions (expt. 8010/2015). 
9.-Establiment de càrrecs amb dedicació exclusiva i 
parcial (expt. 6880/2015). 
10.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 
16 de juny de 2015, relatiu a la direcció del Setmanari 
Vinaròs (expt. 6880/2015).
 11.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 
17 de juny de 2015, de delegació de la presidència 
d'espectacles taurins (expt. 6880/2015). 
12.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de 
data 18 de juny de 2015, de nomenament de tinents 
d'alcalde municipals (expt. 6880/2015). 
13.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 
18 de juny de 2015, de nomenament de membres de 
la Junta de Govern (expt. 6880/2015). 
14.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 
25 de juny de 2015, de delegació d'atribucions de 
l'Alcaldia en la Junta de Govern (expt. 6880/2015). 
15.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de 
data 25 de juny de 2015, de fixació de dia i hora de 
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern (expt. 6880/2015). DIA: 01 / juliol / 2015 HORA: 
13.30 LLOC: Saló de Sessions SESSIÓ: Extraordinària i 
urgent 
16.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 
19 de juny de 2015, de nomenant de regidors/es 
delegats/des (expt. 6880/2015). 
17.- Dació de compte del Decret de l'Alcaldia de data 25 
de juny de 2015, d'autorització a la regidora de Política 
Social, Igualtat i Accessibilitat d'este ajuntament, Sra. 
Maria Isabel Vives Sebastià per a sol·licitar ajudes i 
subvencions i signar comunicacions corresponents a 
la referida Regidoria (expt. 6880/2015)

L'Ajuntament de Vinaròs celebra el ple extraordinari que dóna llum verda al 
funcionament de la corporació 
S'estableixen els càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial, la periodicitat dels plenaris i els nomenaments de regidors i representació en 
òrgans col·legiats 

L'oposició critica un increment de les retribucions i l'equip de govern defensa que hi ha un estavi en no haver càrrecs de confiança
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 www.fotospai.com

ACTUALITAT

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

L'Ajuntament de Vinaròs s'ha sumat a la commemoració el dia 28 de juny del Dia de l'Orgull LGTB (Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals) penjant la bandera al 
balcó del consistori, per tal de donar visibilitat i recolzament a aquest col·lectiu.

La existencia el miércoles de 
bancos de boquerón frente al litoral 
vinarocense  ha propiciado que 
hayan  recalado varias embarcaciones 
de pesca del cerco procedentes de 
Almeria y Torrevieja, además de 
las de Castellón, para pescar.  Estas 
embarcaciones llegaron a coger 

2000 cajas de 8 kilos cada una de 
boquerón, que se vendieron en la 
lonja vinarocense.
Por otro lado, también el miércoles 
empezó la veda para las barcas de 
arrastre, que durará dos meses. 
En Vinaròs hay una decena de 
embarcaciones de este tipo de pesca.

Los bancos de boquerón atraen a Vinaròs embarcaciones de Torrevieja y Almería
X.Flores

RESUM CLIMATOLÒGIC JUNY  2015  A VINARÒS

A pesar que el dia 28 hagi estat el dia mes calorós 
(25,7 ºC) de l'any (de moment), tan sol ha estat 
0,6 ºC (desenes) mes calorós que juny del passat 

any.
La generositat de la pluja d'aquest mes ha estat 
extraordinària, ha plogut un 204,24 % per sobre 

de la mitjana dels mesos de juny, això si en tres 
dies. Aquesta bona quantitat d'aigua ha millorat 
la xifra (62,27 % mes) respecte a l'any passat.

Temperatura Pluja Vent
  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora Direcc. dominant

Mitjana 22,7 -- -- Dia més plujòs 50,3 13  --  Mitjana 3,7 -- -- SE
Mínima 15,2 1 7:00 Màx. Intensitat 261,4 13  7:00  Màxima 48,3 16 00:00 SE
Màxima 29,1 23 14:30 Total Mes 86,1  --  --

El consistori vinarossenc penja la bandera de l'orgull gay
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Redacción

ACTUALITAT

Los concejales del Partido Popular del 
partido judicial de Vinaròs han elegido 
a Juan Bautista Juan como uno de los 
dos diputados provinciales con los que 
el PP contará en la institución provincial 
durante la presente legislatura. A Juan 
le acompañará el Alcalde de Peñíscola, 
Andrés Martínez, que repite tras cuatro 
años de vicepresidente y diputado 
provincial de Turismo.
Juan Bautista Juan manifestaba tras la 
elección que “en política mi prioridad 
siempre ha sido mejorar la calidad 

de vida de las personas de mi ciudad 
y del territorio y por ello, tanto desde 
el Ayuntamiento de Vinaròs como 
desde la Diputación, voy a esforzarme 
y trabajar para que nuestras ciudades 
tengan cada día más y mejores 
servicios”. El cargo de Diputado 
provincial va unido a la condición de 
concejal por lo que el vinarocense 
mantendrá su acta en el consistorio.
Desde el Partido Popular de Vinaròs 
se mostraba la satisfacción por esta 
elección “porque desde 2003 nuestra 

ciudad no contaba en la Diputación 
con una persona del PP, integrada en 
el gobierno provincial, y ello estamos 
seguros nos permitirá un mayor 
contacto con una administración 

provincial que ha demostrado en los 
últimos años una capacidad tanto 
en políticas sociales como inversora 
que puede continuar beneficiando a 
Vinaròs”.

L'informe encarregat per la Regidoria d'Obres i 
Serveis de l'Ajuntament de Vinaròs per comprovar 
l'estat de les palmeres ubicades en parcs infantils 
i zones d'oci conclou que només un dels vuit 
exemplars revisats presenta un risc a considerar. Es 
tracta d'una palmera de sis metres d'altura situada 
al parc de la plaça Espanya. Segons l'informe 
redactat per l'empresa concessionària UTE 
Jardines de Vinaròs, aquest exemplar "presenta 
un estrangulament proper a la corona i possible 
debilitament per fongs" de manera que es proposa 
la poda per alleugerir el pes de la part més elevada 
i un estudi exhaustiu de el seu estat. La resta 
d'exemplars revisats -de les espècies Washingtonia 
i Phoenix- es troben en bon estat i amb escàs perill 
de caiguda. Els exemplars revisats s'ubiquen a la 

plaça Espanya, plaça Sant Andreu, plaça Hort dels 
Escribano, Plaça Corts Valencianes, voltants del riu 
Cervol i plaça Primer de Maig.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, agraïa 
a l'empresa concessionària "la celeritat amb la 
qual s'ha realitzat l'informe" i destacava que "és 
tranquil·litzador per a la ciutadania saber que 
tots els exemplars es troben en bones condicions 
menys un, el estat valorarem per considerar si es 
poda o no". L'encàrrec de l'informe es va produir 
arran de la caiguda d'una palmera, després de la 
tempesta de la passada setmana, que presentava 
zones de podridura.
D'altra banda, el regidor informava que "l'empresa 
concessionària de la recollida de residus, Acciona 
TETMA, ja ha rebut el material necessari per reparar 

les tapes de contenidors que van quedar danyats 
pel fort vent de fa unes setmanes. La propera 
setmana es procedirà a la col·locació ".

Juan Bautista Juan es elegido como diputado provincial

Les palmeres ubicades als parcs infantils de Vinaròs es troben en bones condicions
Redacció

Las iniciativas del
DROGAS, QUÉ HACER PARA AYUDAR A NUESTROS HIJOS
El inicio al consumo de drogas de los adolescentes es 
un problema real que existe en nuestra sociedad, ante 
la que muchos padres y madres no saben cómo actuar. 
Sin embargo, es posible aplicar unos sencillos principios 
que pueden ayudarnos ante dicha situación. Facilitando 
a los padres y madres su actuación y ayudando a los 
adolescentes.
La edad a la que los jóvenes se inician en el consumo de 
drogas es cada vez menor. El acceso de los adolescentes 
a las drogas, legales o ilegales, como el alcohol, el 
cannabis, la cocaína, los esteroides o las anfetaminas 
entre otras, puede deberse a diversos motivos. Si bien la 
prevención y la educación es la mejor herramienta para 
evitar su consumo, a muchos padres y madres les surge 
la duda sobre qué hacer si pensamos que mis hijos han 
tenido contacto con las drogas o se han iniciado.
Ante la sospecha, o evidencia, de un consumo de droga 
es fundamental actuar con calma, mantener la serenidad 
y evitar el enfrentamiento. Sólo así podremos mantener 
una adecuada comunicación sobre la cuestión con 
nuestros hijos o hijas, posibilitando la conversación, 
el conocimiento de lo realmente sucedido y de toda 
la información necesaria, para posteriormente poder 
tomar la mejor decisión. Hay que actuar con calma. Es 
fundamental conocer en qué momento del proceso 
(sólo lo ha probado, consume esporádicamente o es 
consumidor habitual) se encuentran nuestros hijos e 
hijas, así como mantener la confianza en el seno de la 
familia. Si esta se rompe o está dañada, debemos de 

volver a establecerla para poder ayudarles. La actitud de 
los padres y madres debe ser de acogida, de modo que 
perciban que hay intención de ayudar y no de rechazar. 
Imaginemos una situación probable.
María, una chica de 16 años está viviendo esa etapa 
difícil en la que todo nos parece complicado, nadie nos 
entiende y es difícil que escuche los consejos de sus 
padres, pues cree que ellos no entienden su mundo. 
María consume alcohol en el típico “botellón” de fin 
de semana con sus amigos. Ella dice que lo hace para 
pasárselo bien con sus amigas, que sus ellas también 
lo hacen y así ella es una más. Como todos lo hacen, 
cree que no es malo. ¿Cómo van a darse cuenta sus 
padres de su consumo creciente de alcohol si no la ven 
consumir? Existe la posibilidad de observar cómo se 
comporta, los cambios que ha sufrido en los últimos 
tiempos o en algunos aspectos que nos pueden ayudar. 
Así, si detectamos que:
- era una adolescente abierta, pero ahora 
parece que se ha encerrado en sí misma, parece 
deprimida, fatigada o descuida su aseo personal,
- se comporta de manera hostil y se ha vuelto 
poco cooperadora,
- la relación cordial que mantenía con otros 
miembros de la familia se ha deteriorado,
- tiene nuevos amigos que no conocemos y 
que parece ocultarlos,
- ya no tiene interés por sus aficiones o los 
deportes que tanto le gustaban,

- sus pautas de sueño y alimentación han 
cambiado de forma significativa,
- su asignación semanal o su dinero lo gasta de 
forma inmediata.
Deberíamos de hablar con ella y tratar de saber si ha 
consumido o consume drogas. Si efectivamente la 
respuesta a nuestras dudas es que nuestro hijo o hija 
consume drogas, podemos ayudarle desde el entorno 
familiar y cercano ofreciéndole información realista 
sobre los efectos nocivos que producen las drogas, 
los riesgos a largo plazo, plantear y analizar con ellos 
los motivos que están detrás del consumo, etc. Eso sí, 
siempre con una actitud colaborativa y de ayuda, pues 
si perciben que nuestra ayuda es un “interrogatorio” sólo 
lograremos alejarnos de ellos y no podremos ayudarles.
Otras formas de apoyo y ayuda que podemos ofrecerles 
pueden ser reforzar y potenciar su participación, afición 
o interés por actividades lúdicas o deportivas, por 
aquellas que ellos prefieran, sin imponerla nosotros. 
Y por supuesto estar a su lado, apoyarles en posibles 
conflictos en el colegio, relaciones amorosas, de 
identidad, etc., que puedan tener. En muchas ocasiones 
la sola detección a tiempo por parte de los padres y 
madres, su acercamiento con actitud amistosa y el 
apoyo del entorno familiar, suelen ser suficientes para 
atajar el problema. En otras ocasiones, cuando estas 
medidas no son suficientes es recomendable acudir a 
profesionales cualificados que pueden ayudar a resolver 
el conflicto que nuestros hijos e hijas puedan tener.

Más información en:
www.adrianapsicologia.es
Teléfono 695 90 78 29

Juan, junto a los concejales electos del PP en el Ayuntamiento

L'informe redactat per la UTE Jardines de Vinaròs conclou que només una presenta un risc a considerar i es valorarà la seua poda

Només un dels vuit exemplars revisats presenta un 
risc a considerar



7

4 juliol de 2015

ACTUALITAT

Els comerços de Vinaròs han donat inici a la campanya 
de rebaixes, coincidint amb el començament del mes 
de juliol, tot i que en alguns casos ja han realitzat 
descomptes prèviament, ja que el començament de 
la campanya depèn de l'establiment. Els comerços 
ofereixen descomptes especials sobre productes 
de temporada que han d'aparèixer degudament 
etiquetats, indicant el preu ordinari i el rebaixat.
Des de la Regidoria de Comerç, l'edil Domènec 
Fontanet recorda "l'àmplia oferta comercial amb què 
compta Vinaròs". Fontanet anima a veïns de Vinaròs i 
la comarca a "aprofitar els descomptes que trobaran 
aquests dies i fer-ho als comerços de proximitat de 
la nostra ciutat on el tracte directe amb el client i la 

qualitat són la tònica habitual".
A l'oficina ADL, els comerciants poden 
trobar a la seua disposició material 
editat en valencià per anunciar els 
rebaixes, com cartells i etiquetes, per 
tal de retolar convenientment el seu 
comerç. Fontanet insistia que "facen 
ús d'aquest material, per tal d'oferir 
una imatge unificada i, al mateix 
temps, difondre l'ús de la nostra 
llengua".
D'altra banda, segueix la campanya 'Si 
compres aquí, bon profit' que sorteja 
10 menús de les Jornades de la Cuina del Llagostí 

entre les compres que es realitzen entre el 20 de juny 
i el 18 de juliol.

Comença la temporada de rebaixes als comerços de Vinaròs 

Redacció

El portavoz adjunto del grupo municipal popular 
en el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
lamentado que “el nuevo equipo de gobierno 
no informa a los concejales del Partido Popular 
de los actos públicos con el único objetivo de 
evitar que estemos presentes junto a la sociedad 
vinarocense”. Gandía ha relatado que “el día de 

la entrega de lotes a las personas mayores no 
nos avisaron, dijeron que acudirían a una hora 
y después aparecieron a otra con los medios 
de comunicación detrás. De la misma forma 
nos enteramos por algunas damas de la hora 
del acto de la izada de la bandera azul porque 
nadie del equipo de gobierno nos dijo nada y 

lo mismo en el día de hoy en el acto del día del 
orgullo gay”. Finalizaba el portavoz señalando 
que “quienes pregonaban la transparencia y la 
información total por ahora dejan mucho que 
desear y lo único que esperamos es que esta 
ocultación a los concejales populares termine 
de forma inmediata”.

El PP lamenta que el nuevo equipo de gobierno “no informe de los actos 
públicos y oficiales”

Redacció

SE HA EXTRAVIADO UN ORDENADOR
PORTÁTIL -MARCA MOUNTAIN

EN UNA BOLSA DE TELA NEGRA CON LÍNEA ROJA. 
CONTIENE INFORMACIÓN DE TRABAJO 

Y UN DISCO DURO EXTERNO

SE RECOMPENSARÁ DEVOLUCIÓN Tel.: 617 958 146
617 916 556

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

A l'oficina ADL, els comerciants poden trobar a la seua disposició material 
editat en valencià per anunciar els rebaixes

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, anima a "realitzar les compres als establiments locals"
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Nerea, José, Elisabet, Maria José y Amadeo por El Camino Portugués a  

principios de junio y con ese calor disfrutando de una cerveza de rigor
Ainhoa, paseando por el centro de la ciudad

El col.legi públic "Assumpció" celebrà a l'Auditori Municipal el solemne acte de graduació dels alumnes de sisé, amb assistència dels mestres, pares i familiars d'alumnes. Va ser un acte 
molt emotiu, que inclogué imatges, música i bonics parlaments de mestres i alumnes. Els de sisé van cantar el tradicional Gaudeamus Igitur i per acabar, l' Himne a Vinaròs. E.Fonollosa

28-6-2015, 5k ciutat de Vinaròs, 
enhorabona per la vostra marca, fins 

la pròxima

Moltes felicitats Hugo, ja 7 anys.  Esperem que 

disfrutes molt avui amb la teua festa d’aniversari 

amb els teus amics!

Un grup d'amics, vam disfrutar d'una nit de cinema a la fresca 
amb la comèdia més taquillera de l'any passat a França. El seu 
nom: ¡Dios mío, pero qué te hemos hecho! Els convidats erem: 

Juanma, Pili, Paco, Montse, Victòria, José, Julio i Paquita.

Muchísimas 
felicidades, Jordan 

y Fanny. Vuestra 
Familia y amigos os 
queremos agradecer 

que compartierais 
este día tan especial 

e inolvidable con 
nosotros y desearos 

que seáis muy 
felices. Os queremos
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SOCIETAT

La correguda de la fira va 
omplir totalment de públic la 
plaça de bous, però també va 
topar-se amb la manifestació 
antitaurina més gran que es 
recorda a la localitat. La cercavila 
cap a la plaça es va iniciar a 
les 17.30 hores i a la plaça de 
l’ajuntament hi havia convocada 

una manifestació que la 
subdelegació del Govern va 
posposar per evitar conflictes. 
Quan la cercavila va arribar a la 
plaça, fora hi havia només una 
vintena de manifestants, als 
quals se’n van sumar més d’un 
centenar mitja hora més tard. No 
van haver-hi incidents

El dijous 4 de juny vam anar a les OlimpiOnades a 
Barcelona. Vam gaudir d'una jornada en què vam 
fomentar la convivència entre residències de gent 
gran de tot arreu de Catalunya i al mateix temps 
aprofitàrem per moure el cos i viure un dia ple de 
sorpreses. Vam poder compartir amb altra gent 
experiències i il·lusions, i comprovar que els nostres 
usuaris/es estan fets uns atletes de primera!
La setmana passada es van tancar amb un acte 
de cloenda les Jornades Interdisciplinàries que 
hem realitzat amb l'Associació de Jubilats de 
Vinaròs. Han estat cinc sessions setmanals en 
què s'han tractat temes de psicologia, serveis 
socials, infermeria i fisioteràpia. Ha estat 
gratificant compartir experiències així com també 

coneixements amb gent del poble. Tot un luxe 
poder compartir-ho amb ells/es!
La vespra de Sant Joan vam anar amb l'Associació 
Cultural Amics de Vinaròs a realitzar una visita 
guiada a l'ermita de Vinaròs i al poblat ibèric 
que recentment s'ha trobat en aquell paratge. 
Ens va encissar que ens expliquéssin els orígens 
del poble, així com les costums i tradicions 
de la gent que habitava allà en l'època. Vam 
gaudir, a més a més, d'un dia de sol esplèndit 
rodejats de companys i companyes amb qui vam 
conversar, compartir i riure. Moltíssimes gràcies a 
l'Associació Amics de Vinaròs per la col·laboració 
prestada, així com la motivació i l'entusiasme per 
la feina que realitzen.

Per últim, el dijous 25 de juny vam celebrar al matí 
una jornada de portes obertes en què els veïns 
de Vinaròs i voltants van poder visitar el centre, 
conèixer les seves instal·lacions i participar en 
diferents activitats demostratives. A més a més, a 
la tarde vam celebrar amb una Festa Marinera els 
20 anys de l'Onada i també les Festes de Sant Joan 
i Sant Pere de Vinaròs. Vam gaudir amb l'actuació 
dels Nanos i Gegants, la Muixeranga i la Colla 
de Dançants de Vinaròs. Gràcies a les entitats 
per la col·laboració prestada, la implicació i la 
il·lusió per compartir la tarde amb nosaltres, a les 
famílies i en especial als usuaris/es del Centre ja 
que sense ells no hagués estat possible un vespre 
tan màgic!!!

Un mes de juny ple d'activitats al Centre de dia municipal de Vinaròs

Centre de dia municipal

Redacción

Manifestació antitaurina 
per la Fira i Festes

Els manifestants van acudir a la plaça 
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Vinaròs va donar inici a la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere. Després del volteig de campanes 
anunciador, a les 19.15 hores, des de la balconada 
de l'Ajuntament la cort d'honor de les festes 
va saludar al públic assistent en el primer dia 
festiu. Un públic que va omplir completament 
la plaça Parroquial i que esperava amb il·lusió 
el soroll del 'chupinazo' que va ser llançat des 
de la balconada i encès per l'alcalde, Enric Pla, 
i la reina de les festes, Abril Orts, destapant 
l'eufòria dels assistents.. Els més menuts van 
ser els que més van disfrutar del moment, ja 
que la traca infantil estava plena de caramels i 
confeti, donant un toc multicolor. Posteriorment, 
amb els nanos i gegants, es va donar inici a la 

cercavila de les representants de les festes i 
les autoritats, acompanyades de la Banda de 
Música de la Societat Musical La Alianza fins a la 
Carpa de Festes, on a les 21 hores es va celebrar 
l'esperada proclamació de les reines i dames i 
la corresponent imposició de bandes. L'acte va 
ser presentat per Emma Bas. El pregó d'aquest 
any va ser a càrrec del president dels Corts 
Valencianes, el socialista Francesc Colomer. La 
inauguració del Real de la Fira i del mesón de la 
tapa, l'encesa de la primera traca, a les 23 hores, i 
el primer espectacle de la Carpa Jove de la platja 
–Partinando, amb música dels 60,70, 80 i 90- van 
tancar la primera jornada festiva.

19 juny

Comencen les festes

Fotos | Xavi Flores, @paricio, Pablo Batalla & Fotospai.com

Francesc Colomer va ser el mantenidor de les festes
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A la tarda, també va 
ser moment per a 
la música i els balls 
típics. El concert-
festival de la banda 
simfònica de la 
Societat Musical La 
Alianza i la banda 
de la Unió Musical 
de Masdenverge 
al passatge de la 
Arciprestal va ser 
multitudinari, com 
també ho va ser el 
certamen de Sant 
Joan i Sant Pere del 
Orfeó Vinarossenc a 
l'auditori municipal, 
amb participació 
de corals infantils, 
Esmuvi batucada, la 
colla de dolçaina i 
tabal i la Muixeranga.

20 juny
XXV Trobada de Nanos i gegants
La XXV trobada de nanos i gegants va ser l'acte més 
destacat i multitudinari de la jornada festiva. Al matí 
es va realitzar la plantada dels gegants de les colles 
participants a la plaça Parroquial. Molts van ser els 
vinarossencs i visitants que van aprofitar per realitzar-
se fotos i provar-se els caps dels nanos o veure com 
es porta un gegant. Però, sens dubte, el moment que 
esperaven els més menuts va tenir lloc a la tarda, amb 
la cercavila de les collas participants, desfilant des de 
la plaça Parroquial, pels carrers del centre de la ciutat 
en el que va ser, de nou. tota una festa de tradició 
popular. La cercavila va culminar en el passeig 
marítim, on es va dur a terme el ball final. La trobada 

va comptar amb la participació de gegants i nanos 
procedents de 21 poblacions valencianes i catalanes i 
com a amfitrions, els quatre gegants de Vinaròs, amb 
els seus nanos, acompanyats de tambors i dolçaines.
El “cap de colla” dels nanos i gegants de Vinaròs, Jordi 
Beltrán, es va mostrar satisfet pel resultat dels nanos 
recentment restaurats, a pesar que la deterioració 
que presentaven era encara major del que es temia 
inicialment. També va anunciar que els nanos encara 
pendents de restaurar, de la família Ulisses i els més 
antics, estan ja en procés de reparació i se'ls farà 
probablement una cercavila especial quan tornin a la 
ciutat.

Concert-vermutet

Al matí també va haver-hi un vermut amb 
repertori dels joglars vinarossencs a la plaça 
interior del mercat, en un acte organitzat per la 
colla de dolçaina i tabal de Vinaròs

A la nit, l'actuació del grup folklòric Les Camaraes en el passeig Colón també va estar molt animada i multitudinària. Cal destacar que Les Camaraes compleixen enguany 
el seu 75 aniversari.  La tradicional traca pels carrers de costum i la revetlla popular en la carpa de festes i el xou de la Room en la Carpa Jove, van culminar la jornada 
festiva.

Actuació de Les Camaraes

Concerts de La Alianza i de l'Orfeó Vinarossenc
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Matí esportiu

21 juny
Diumenge al matí es va celebrar la XX Travessia a la Platja del Fortí, organitzada pel Club Natació Vinaròs, i també la LII Volta 
Ciclista al Llagostí, amb sortida i arribada del carrer Sant Francesc 26, organitzat per la Unió Ciclista Vinaròs. També es va celebrar 
un campionat infantil d’escacs al passeig Blasco Ibáñez organitzat pel Club Escacs Vinaròs, i la VI Regata Creuers del Club Nàutic.
A la tarde va tindre lloc a la carpa de festes el XXXIV Festival del Ballet Esplai.

Siguiendo con los actos programados para estas 
fiestas, el domingo 30 del pasado mes de junio, la 
“Coral García Julve” de nuestra ciudad, organizaba 
como cada año para estas fiestas este concierto bajo 
el título de “Concert de Fira i Festes”, en que cada año 
invita a varias corales a actuar en el mismo. El marco 
fue el Auditorio Municipal “Wenceslao Ayguals de 
Izco” de nuestra ciudad.
En esta ocasión las corales invitadas fueron: “Cor 
Iubilo” de Alcanar, “Coral Virgen de la Salud” de 
Traiguera, las cuales, junto con la coral anfitriona, 
nos deleitaron con este excelente concierto de canto 
coral. Presentó el concierto, la componente de la 

“Coral García Julve” Marina Albalat, la cual saludó y 
agradeció la presencia del Sr. alcalde de la ciudad D. 
Enric Pla, así como también la de varios concejales 
de nuestro consistorio, a las corales visitantes y al 
público en general.
El programa que nos ofrecieron las tres corales fue el 
siguiente:

COR IUBILO, D'ALCANAR
1. Al compás de habanera .....................  Evaristo Pérez 
2. Alfonsina y el mar ..............................  Ariel Ramírez 
3. Nulla amicitia sine musica .................  Johan Duijck 
4. Som cor, som veu .............................   Lletra: Dolors 

Esteller  /  Música: Jorge Martorell 
5. Quatre vaixells ..................................   Diego Ramon i 
Lluch
Director: Jorge Martorell Loriente
CORAL VIRGEN DE LA SALUD, DE TRAIGUERA
1. La reina del placer ............................   Harmonitzada 
per Alain Langrée 
2. Ojos de España ................................  BertKaempfert 
3. Ojos traidores ...................................   Ricardo 
Rodríguez 
4. Dicen que se muere el mar ..............   Joaquín 
Madurga Oteiza 
5. Galania .............................................  Matilde Salvador
Director: José Miguel Rubiera Esteve
CORAL GARCIA JULBE, DE VINARÒS
1. Kantata 147 .....................................  J. S. Bach 
2. Cantique de Jean Racine ................  Gabriel Fauré 
3. Scarborough Fair ............................   Harmonitzada 
per Tomàs Grau 
4. Seguidillas en eco ...........................   Anònim del S. 
XVII 
5. Hallelujah ........................................  Leonard Cohen  
Director: Rossend Aymí i Escolà
Pianista: Enric Meliá I Fortuna

CONJUNTAMENT
O voso galo comadre     dirigida por  Jorge Martorell Loriente
Ay, linda amiga              dirigida por José Miguel Rubiera Esteve
Lord, I want                    dirigida por Rossend Aymí I Escolà

Marina Albalat  nos presentó a tres debutantes de 
la “Coral García Julve”:  la soprano Raquel García, 
la contralto Maribel Aragonés y el bajo Robinson 
Wouters. 
En resumen, en un auditorio completamente lleno, 
los allí reunidos pudimos disfrutar de una agradable 
tarde de canto coral. Valgan mis felicitaciones a las 
tres corales y sus correspondientes directores por su 
buena interpretación.

Concierto de Corales organizado por la Garcia Julve

Salvador Quinzá Macip

Coral Virgen de la Salud

Coral García Julve Cor Iubilo
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Apoteósica tarde de Padilla y 
Abellán, que salen en hombros

Dentro de la nutrida organización de actos programados 
para la celebración de nuestras fiestas de “San Juan y 
San Pedro”, el sábado día 20 del pasado mes de junio, 
la Sociedad Musical “La Alianza” de nuestra ciudad, 
organizaba un entretenido e interesante concierto de 
bandas, como lo realiza cada año por estas fiestas.
En esta ocasión la banda de música invitada fue la “Unió 
Musical Masdenverge” de la localidad de Masdenverge 
(Tarragona), banda que tiene vínculos con la nuestra de 
Vinaròs.
El maestro-director de nuestra “Alianza”, José Ramón 
Renovell Renovell, tuvo un gran acierto en el designio 
del sitio de la interpretación. Escogió el replano existente 
en la Plaza Parroquial, mas concretamente delante de las 
puertas plateresca y de la comunión o del santísimo de 
la arciprestal de La Asunción. Por cierto, la sonoridad fue 
muy buena y se escuchó un sonido claro y limpio.
Pudimos ver entre la gente que llenó por completo el 
aforo de sillas montadas ex profeso, al nuevo alcalde 
de nuestra ciudad D. Enric Pla vall, y también a diversos 
nuevos concejales de nuestro consistorio.
El programa que nos ofrecieron ambas asociaciones 
musicales fue el siguiente:

UNIÓ MUSICAL MASDENVERGE
La vereda  (P.D.)   Oscar Navarro
Cycles and myths   Nuno Osorio
Overtura to a new age  Jan de Haan

Dtor.: Jordí Martí Valmaña

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Cielo andaluz (P.D.)   Pascual Marquina
 La Revoltosa (Preludio)  Ruperto Chapí
 Alvamar Overtura (op. 45) James Barnes

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Al finalizar su interpretación la banda de Masdenverge, 
la presentadora del acto  Claudia Zaragozá, reclamó la 
presencia de la dama de “La Alianza”, la gentil Sta. Mar 
Martín Velasco, para que le impusiera al estandarte de 
la banda de Masdenverge, una “corbata” conmemorativa 
del acto. Seguidamente fue el vice-presidente de “La 
Alianza” Ignasi Senen, el que le entregó al presidente de 
la banda de Masdenverge una placa conmemorativa del 
concierto.
En resumen, tuvimos una agradable tarde musical 
en el inicio de nuestras “Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro”, con una tarde apacible y con ligera brisa 
mediterránea. Aprovecho estas líneas para felicitar 
a ambas asociaciones  por la buena música que nos 
interpretaron.

“Concert de festes – festival 
de bandes” organizado por 
la Sociedad Musical 
”La Alianza”

Salvador Quinzá Macip

Unió Musical Masdenverge

Sociedad Musical -La Alianza-
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PLAZA DE TOROS DE VINARÒS
Domingo, 21 de junio de 2015
Corrida de toros de la Feria de San Juan
Histórico lleno. Se cuelga el cartel de "No hay billetes"
Presidió Begoña López
Se lidiaron seis toros de GUADALETS, unas reses 
terciadas, manejables, vareadas de carne, aportaron 
una movilidad y recorrido sin cantar virtudes.Con 
un coso que recupera otro gran lleno el empresario 
Jesús Domínguez.
JUAN JOSE PADILLA  salió en hombros el día de 
su debut. En su primer toro, noblón y de tranco 
costoso, puso la raza que le faltó para dar unas 
tandas de toda la torería con que se puede correr 
y alargar los muletazos, en cada toque, hasta ligar 
con circulares. En su segundo sacó su mejor faena 
sustentada con una técnica efectista. Se encendió 
la luz para firmar una obra redonda, terminada al 
tirarse a matar con verdad para lograr cortar tres 

orejas. En conexión con el público, el torero se 
abandonó a su magia, aportando unas facultades 
propias, la del Ciclón de Jerez, que así se mostro de 
principio a fin.
FRANCISCO RIVERA ORDOÑEZ mostró disposición, 
dejando detalles para el recuerdo. Sin enfadarse 
mucho ante un lote reservón que mostró poca 
fijeza. Hubo alguna serie buena con la mano 
derecha alargando los muletazos, en redondo, que 
llegó solo por momentos, sobre todo en un par de 
naturales. Mató con brevedad para cortar oreja.
MIGUEL ABELLAN  toreó muy templado, y agusto, 
colocando la muleta por delante. Con la mano baja 
enganchaba las embestidas y conducía el toro 
hasta donde el brazo terminaba. Especialmente las 
faenas grandes vinieron sobre la mano izquierda. 
Se le aclamaron estos  momentos, que fueron 
cumbrres. Al matar con efectividad fue premiado 
con dos orejas.

Juan Chaler

A la Peña Taurina Pan y Toros a les 17h es va fer 
el compliment a la reina i dames de les festes i a 
continuación es va partir en cercavila fins a la plaça 
de bous, acompanyats de la banda de música de la 

Societat Musical La Alianza. 
La correguda de bous per als destres Juan José 
Padilla, Francisco Rivera Paquirri i Miguel Abellán 
va omplir al plaça de Vinaròs de públic.

Compliment a les dames
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Mostra de cuina vinarossenca
La nit festiva va ser eminentment 
gastronòmica ja que va tenir lloc 
un dels actes més tradicionals 
dels últims anys i que gira entorn 
d'un plat típic de la localitat.
El cuiner vinarossenc Francisco 
Llopis, del restaurant Vinya 
d’Alós, va ser per primera vegada 
el protagonista d'una nova 
edició de la Mostra de Cuina 
Vinarossenca, que organitza 
la fundació Caixa Vinaròs. En 
aquesta XXI edició va haver-hi 
un canvi significatiu i va ser en 
el propi protagonista ja que fins 

ara, la preparació del plat havia 
anat a càrrec de Salvador Alcaraz, 
del restaurant El Langostino de 
Oro.
Llopis va preparar en aquest 
debut un “all i pebre de gatet”, 
una preparació de la zona de 
costa, un plat que acostumaven 
a preparar a bord els mariners en 
temps passats amb les captures 
que tenien menys sortida en 
la llotja vinarossenca. El gatet, 
també conegut com mussola, 
és igual que el tauró però de 
grandària més petita.

Actes per a xiquets

Els protagonistes de la festa també van ser els xiquets. Va haver-hi inflables i tallers pels més joves, inclosa xocolatada i un correbou infantil a càrrec de la Penya Pa i Toros, 
Així, la tarda va registrar una gran animació en el passeig Colón. 

Tal como tiene por costumbre esta 
importante asociación en nuestra ciudad, 
a estas fechas las asociadas se reúnen para 
celebrar su “Junta General Ordinaria” y 
anual. En este año el día escogido fue el 22 
del pasado mes de junio, aprovechando la 
celebración de las fiestas de “San Juan y San 
Pedro”, y el lugar fue el entoldado o carpa 
de fiestas  montado ex profeso para estas  
fiestas de 2015.
La presidenta de la entidad Tere Fonellosa 
Ciurana tenía el deseo de que la asistencia 
fuera importante, y les podemos comunicar 
que de 300 asociadas, 200 de ellas acudieron 
a esta importante junta.
Finalizada la misma, se procedió a celebrar 
este día de fiestas con una “comida de 
hermandad”, en que momentos antes del 
inicio de la misma, contaron con la presencia  
del alcalde de nuestra ciudad D. Enric Pla, 
acompañado por el concejal Domènec 
Fontanet.

Presentaba a ambos la presidenta de la 
entidad, y tomando la palabra el Sr. alcalde, 
se dio a conocer a las asociadas (pensemos 
que hacía solo una semana que había sido 
proclamado alcalde), y se puso a disposición 
de la entidad y asociadas para todo aquello 
que pudiera realizar por la asociación. Sus 
palabras fueron muy aplaudidas. Manifestó 
el alcalde que habían dejado una reunión 
para acudir aquí, y que este año no se 
podían quedar a celebrar esta “comida de 
Hermandad”, pero también dijo, que el 
próximo año ya podrán contar con el para 
acompañarlas en la misma.
Se contó con la presencia del presidente de la 
“Fundació Caixa Vinaròs” D. Manolo Molinos y 
con la del director de “Caixa Vinaròs” Antonio 
Sebastiá. Después de una exquisita comida, 
las asociadas se lo pasaron en grande con 
música en directo y disfrutando del baile, 
finalizando así esta completa jornada. 

“Asociación cultural y recreativa del Ama de casa de Vinaròs”. 
Comida de hermandad.

Salvador Quinzá Macip

Audicions de La Alianza

22 juny
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Flama del Canigó  
A la tarde, es va dur a terme l'arribada de la Flama del 
Canigó, que com sempre va ser rebuda enfront de l'entrada 
de l'Ajuntament, sota l'organització de l'associació 
cultural Jaume I. Vinaròs rep la flama des de 1972. Els 
primers anys s'acudia a buscar-la a Alcanar. Aquest acte 
va ser completat amb la recreació del naixement del drac 
Guiban, de l'associació cultural ‘Ball de Dimonis’.

Naixement del drac Guiban
El drac Guiban ja té fins i tot un conte editat, "El naixement 
del drac Guivan", una publicació que ha estat possible gràcies 
al micromecenatge de diverses institucions. El petit Drac 
Guivan es va crear 
per acontentar als 
xiquets i xiquetes, i va 
néixer a les anteriors 
festes de Sant Joan i 
Sant Pere, al passeig 
marítim, al costat del 
drac major, el Drac 
Soterranyes. Molts 
van ser els menuts 
que van acudir amb 
xumets per lliurar-los-
hi al petit drac.

23 juny



16

4 juliol de 2015

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Exposició de García Bel
A migdia es va inaugurar l'exposició 'Caníbal', de Garcia Bel, a 
la sala d'exposicions i l'Espai Sebastià Miralles de la Fundació 
Caixa Vinaròs

Festival de Gentsana
La carpa de festes acollia per la tarde el XXI Festival Infantil 
'Nines i ninetes' de Gentsana, amb moltissima presència de 
públic en una preciosa actuació  

Processó i Missa Major
24 juny

Després que l'any passat la pluja ho 
impedís, es va recuperar la tradició de 
la processó des del carrer de Sant Joan 
fins a la Arciprestal amb la dolçaina i 
tabal de la ”colla de Nanos i Gegants” 
acompanyant al sant, amb majorals, 
autoritats i cort d'honor. Es va tornar 

a fer el recorregut habitual pel carrer 
Major (en els anteriors anys es va 
canviar per celebrar-se la missa en la 
parròquia S.Magdalena).  La  missa va 
ser concelebrada pels rectors Emili 
Vinaixa i Cristóbal Zurita.
La processó i la missa van comptar 

amb la recentment restaurada imatge 
de Sant Joan, labor realitzada per la 
Diputació de Castelló. Aquesta imatge, 
propietat dels veïns del carrer Sant 
Joan, és una talla de fusta esculpida a 
principis del segle XIX i que presentava 
una deterioració per les innombrables 

capes de pintura que amagaven la 
figura original i donaven un to molt 
més fosc a la imatge.
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Suport a Maverick La carpa de festes es va omplir per veure en gran format 
la final del programa La Voz. Molts vinarossencs van donar 
suport a Maverick
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Alè Vinarossenc a 
Sebastián Casanova
A la tarde, la Fundació Caixa Vinaròs va fer 
lliurament anit del XXI Alé Vinarossenc a Sebastián 
Casanova Marmaña, distinció en forma d'escultura 
dissenyada per l'escultor vinarossenc Sebastià 
Miralles. Aquesta distinció reconeix la trajectòria 
de persones o institucions de Vinaròs. El president 
de la fundació Manuel Molinos, juntament amb 
la dama de festes de Caixa Vinaròs, Maria Guilem, 
van ser els encarregats de lliurar l'Alè a Casanova, 
vinarossenc molt conegut i estimat que recentment 
es va jubilar després de 25 anys com a director y 40 
treballant a Caixa Vinaròs.
 “Havia preparat un discurs per a fer un munt de 
reivindicacions aprofitant que hi ha polítics i que 
avui no poden marxar, però resulta que quasi que 
tenia 40 folis”, va assenyarlar Casanova, iniciant el 
seu discurs, i recordant després una anècdota  dels 
principis de l'atorgament del premi, en aquest cas 
a Carles Santos, que va arribar en retard a recollir 
el premi, al coincidir la entrega amb un concert 
del músic. Casanova també va agrair el guardó 
al jurat, als seus avantpassats i família, “per la 
genètica heretada”, a la seua dona “pels gens que 
m’ha apegat” i als seus fills “ per haver-me aguantat 
aquest anys”. Va tindre també un record a tots els 
companys de feina de la primera cooperativa, de 
la Fundació i als de la primera Caixa Vinaròs, i va 
concloure agraint a tot el poble de Vinaròs. “Aquest 

Alè no hagués pogut ser sense tots vosaltres, no 
haguéssim pogut recuperar la festa de Sant Antoni, 
ni la de Sant Jaume, ni el Camí de Foc del meravellós 
Centenari. Tampoc seria possible esta Fundació nostra 
que fa tants d’actes, i no hagués segut possible el 
creixement d’aquesta entitat, que no s'atura i que 

s’està expandint”, recordant que s’ha obert una oficina 
a Sant Jordi. 
L'acte va celebrar-se a l' Auditori Municipal i, com 
sempre, va estar completat amb una actuació. Aquesta 
vegada es va comptar amb l'espectacle 'Showmag' de 
Gerard Borrell.

2015-2016

Sebastián Casanova, en el moment de rebre l'Alè. L'espectacle previ va ser un 'show' d'humor i màgia a càrrec de Gerard Borrell 
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Repartiment dels lots 
per als majors
Al matí, al Centre Municipal de la 
Tercera Edat es van lliurar els lots per a 
les persones majors de Vinaròs, en un 
dels actes més tradicionals organitzats 
per la Regidoria de Benestar Social de 
l'Ajuntament. Al llarg de tot el matí es 
van repartir més de 2.000 lots, en els 
quals es preparen diversos productes 
d'alimentació, amb un toc festiu, per tal 
que els més grans pugueren gaudir de 
la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. 
Reines i dames, al costat de membres 
de la corporació municipal, els van 
acompanyar, repartint els obsequis.

Fireta infantil
La plaça de la Mera va ser escenari al matí 
de la fira infantil organitzada pel Casal 
Jove, dins de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere, amb la realització de diversos 
tallers de manualitats, estampació, 
bombolles de sabó, etc.

Els bodegons de 
Fernando Peiró
A la tarde, es va procedir a la inauguració 
de la exposició 'Bodegons' de Fernando 
Peiró Coronado, a l'espai dedicat a 
l'artista a la Fundació Caixa Vinaròs.

Sopar de gala
A la nit es va celebrar el Sopar de Gala en 
honor a la reina i dames de les Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere. Com és habitual, 
la Carpa de Festes es convertia en 
l'escenari del sopar en què participaven 
quasi unes 400 persones, entre autoritats, 
representants i integrants d'entitats i 
familiars de la reina i dames.

L'Associació d'Hostaleria de Vinaròs 
era l'encarregada de preparar el menú 
i servir-lo. Aquest any, amb el gest de 
l'equip de govern de reduir el seu preu 
en 5 euros. L'Associació de Pastissers 
de Vinaròs preparava les postres que 
degustaven els assistents. Després del 
sopar, la Carpa acollia la tradicional 
revetlla-ball.

25 juny

La Holi Colours Beach Festival de la platja el Fortí va ser tot un èxit

Holi Colours
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Fira de Maquinària
La Fira de Maquinària Agrícola de Vinaròs, que arribava 
aquest any a la seva 53ª edició i és un dels actes més 
tradicionals de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, 
va quedar inaugurada divendres 26 a la tarde al recinte 
portuari. 
La fira comptava enguany amb 41 expositors als quals, com 
a novetat, s'incorporaven stands de productes d'alimentació 
de la comarca, a més dels habituals productes industrials 
i de maquinària agrícola i d'automoció. "Volem retornar-
li el seu caràcter de referent comarca, amb productes que 
aconsegueixin captar l'interès dels visitants", va assenyalar el 
regidor de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Jordi Moliner, 
que, juntament amb l’alcalde, Enric Pla, van lliurar una placa 
a Francisco Sanahuja Bou, en disposar del stand més antic 
de la fira, ja que exposa des de fa 40 anys. La fira també 
comptava amb la participació de la Societat Colombòfila 
de Vinaròs, que va fer una volada de coloms per a la cort 
d’honor, i dels tradicionals expositors de ramaderia. 
També l'empresa concessionària del servei municipal de 
gestió de residus, Acciona-Tetma, comptava amb un estand 
en el qual va explicar com desenvolupa els seus serveis i es 
mostrarà el funcionament d'un ecoparc mòbil. 
La inauguració va comptar amb la participació de Els Joglars 
de Vinaròs. La fira va romandre oberta durant tot el cap de 
setmana.

Seguici popular de danses
També, a la tarda, el tercer seguici popular de danses, amb 
la participació del grup folklòric Les Camaraes, dansa de 
dansants, la colla de dolçaina i tabal i la Muixeranga de 
Vinaròs. El seguici es va iniciar en el port, va continuar pel 
passeig marítim i va concloure a la plaça Parroquial. 

Ronda de jota del Centro Aragonés
La ronda del quadre de jota del Centre Aragonés de Vinaròs 
també va fer les delícies de vinarossencsi visitants amb la 
seva actuació.

Sopar a l’aire lliure
La jornada festiva també va comptar amb actes 
multitudinaris com el sopar a l'aire lliure en la carpa de 
Festes, amb assistència de quasi 4000 persones, i el posterior 
homenatge a les reines i dames en el seu 25 aniversari 
i en el seu 50 aniversari. Aquest esdeveniment va estar 
acompanyat d'una revetlla a càrrec de l'orquestra Vinaròs 
Band i Venen en el seu 25 aniversari.

26 juny

Francisco Sanahuja, l'expositor més antic de la Fira
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Hissada de les banderes blaves
La cort d’honor de les festes van ser les encarregades 
d’hissar les banderes blaves de les platges de Vinaròs, al 
mati

Concert de La Alianza
Dins de la programació de la Fira i festes, el 27 de juny va 
tindre lloc un concert de la banda infantil de la Societat 
Musical La Alianza i la banda infantil de la Agrupació 
musical Santa Magdalena en el passatge al costat de 
l'església Arxiprestal. També a la tarda es va celebrar el 
festival folklòric d'Aragó en el passeig Colom. A la nit, 
ambdues carpes, la de festes i la jove, van congregar la 
majoria de públic que va acudir a les festes. 

27 juny

Actuació de Maverick
En la carpa de festes, a mitjanit, va actuar el cantant 
vinarossenc Maverick, que va quedar tercer en la final 
de La Voz, de Telecinco. Maverick va omplir la carpa de 
festes d'un públic que el va rebre de la millor forma.

Concurs de paelles
La cita més multitudinària del penúltim dia 
de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 
de Vinaròs va ser el XVII concurs de paelles 
d'entitats locals que aporten dama, que 
va tenir lloc en la Carpa de Festes i el seu 
entorn.
Igual que l'any passat, va ser un 
esdeveniment gastronòmic molt 
participatiu, en haver-se incrementat en els 
últims anys el nombre de dames de festes, 
aquesta vegada 13, incloent la reina. 
En un matí assolellat, els integrants d'entitats 
culturals, socials i esportives van preparar 
més de 30 paelles per unes 2.300 persones.
El Círculo Mercantil i Cultural va guanyar el 
primer premi del concurs. El segon premi va 
ser per a La Alianza, mentre que Gentsana 
es va endur el tercer premi. La vencedora 
va ser per decisió del jurat compost per 
les 20 dames de festes (majors i infantils), 
el president de la Fundació Caixa Vinaròs, 
Manolo Molinos, i l'Alcalde de Vinaròs, Enric 
Pla.

Cursa
A la tarde, va haver-hi diverses proves 
esportives destacades com, la carrera 1.500 
metres urbans i la carrera 5 k, organitzats 
pel Club Esportiu Aigües de Vinaròs. Per a 
les categories menors el recorregut era de 
1.500 metres. L'atleta independent Guillem 
Martí va ser el guanyador de la primera 
edició del 5K Ciutat de Vinaròs i la dona 
més ràpida en aquesta edició va ser Montse 
Rovira.

28 juny

El sopar de gala del Círculo Mercantil i Cultural en honor a la reina i dames de les festes es va celebrar el 28 de juny
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Sant Pere posa el 
punt i final a la Fira i 
Festes de Vinaròs
La festivitat de Sant Pere va coincidir de nou amb 
l'última jornada de la tradicional Fira i Festes de 
Vinaròs. Van concloure així onze dies de celebració 
amb una àmplia i variada programació, que ha 
comptat amb un gran seguiment popular i sense 
incidents rellevants.

Missa
Al migdia, l'església Santa Magdalena va acollir 
la segona missa solemne, que com la primera va 
comptar amb la presència al complet de les dues 
corts de dames. En ser Sant Pere el patró dels 
pescadors, a més d'autoritats del consistori, van 
estar presents el patró major de la confraria de 
pescadors Javier Fábrega i una representació de 
la Guàrdia Civil.

‘Bureo de Les Camaraes
A la tarda, el grup folklòric 'Les Camaraes', que 
aquest any compleixen el seu 75 aniversari, va 
realitzar un bureo obert a tota la població en 
el qual molta gent va voler participar. L'acte 
va iniciar-se  a la Plaça Parroquial, per anar en 
cercavila fins al passeig marítim, on tots els 
veïns i visitants van poder ballar la “camará”, el 
ball tradicional de Vinaròs. Encara que per ser el 
primer any no era obligat, es va recomanar als 
participants una indumentària específica.

Cantada d’habaneres i 
focs de fi de festa
Després va tenir lloc una cantada d'havaneres en 
el passeig colón, al costat de l'oficina de turisme. 
Arribada la mitjanit, un espectacle pirotècnic a 
càrrec de Pirotècnia Tomás a Fora Forat va posar 
el punt i final a la edició 2015 de la Fira i Festes.

29 juny

Vinaròs posava dilluns final a la Fira 
i Festes de Sant Joan i Sant Pere 
2015, amb el tradicional castell de 
focs artificials disparat al Passeig 
Marítim. Han estat deu dies de 
festes en què l'alta participació i la 
implicació de veïns i visitants han 
sigut la tònica general. Els actes més 
multitudinaris han estat el Sopar 
a la Fresca, que va arribar a reunir 

més de 3.000 persones a la Carpa 
de Festes, així com les revetlles, que 
han aconseguit captar l'interès fins i 
tot del públic més jove.
El regidor de Cultura, Festes i 
Tradicions, Marc Albella, ha realitzat 
un balanç molt positiu insistint que 
"pràcticament no s'han produït 
incidents destacables" i valorant "la 
destacada participació en diferents 

actes, com els esdeveniments a la 
Carpa de Festes, els actes taurins o 
la Holi Beach Colours Party que era 
una novetat aquest any i ha estat tot 
un èxit ". Pel que fa a la planificació 
de cara a la propera edició de la 
Fira i Festes, Albella anuncia que 
"estudiarem un per un els actes, per 
tal de veure en què es poden millorar 
i introduir els canvis oportuns".

La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere conclou 
amb balanç positiu de participació i funcionament

El regidor de Festes, Marc Albella, destaca "el bon resultat de nombrosos actes"

El bureo de les Camaraes, multitudinari
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CULTURA

Amics de Vinaròs està col.laborant en la 
regidoria de Benestar social ( actualment, 
de Política Social, igualtat i discapacitat) 
en diferents projectes i programes, dels 
que destacarem dos;  el primer que 
dóna resposta a una antiga demanda 
de la entitat a la regidoria de voluntariat 
cultural i social, habilitant llocs per a fer el 
treball en benefici de la comunitat (TBC); 
i un segon  projecte de col.laboració en la 
gent major de la ciutat que hem articulat 
a través del Centre de Día municipal
Per esta associació vinarossenca ( la 
primera en convertir-se en entitat 
col·laboradora de la nostra localitat en 
adherir-se al conveni en Ministeri de 
Interior) han passat a complir la pena, 
fent mesures alternatives de caracter 

comunitari, un grapat de vinarossencs 
; aliviant així la llista de espera que 
tenim a la Corporació Municipal ( que té 
habilitades 11 places fixes en diferents 
serveis pero que han sigut fins a 16 en 
temporada estival..) i facilitant poder 
seguir en la seva vida familiar i laboral 
als penats al no haber de cumplir en 
Castelló.
El passat mes de abril vam encetar un 
projecte pilot, junt en la gent de Onada 
Vinaròs, gestors del centre de día 
municipal, en la intenció de programar 
activitas, dins i fora del recinte, en los 
que els socis de la entitat poguessen 
col·laborar en l’àrea de lo cultural i 
social, portant al centre visionats del 
patrimoni local, exposicions i xarrades 

que foren de l’interés del usuaris. 
Enmarcat dins de les activitats d'éste 
projecte, el passat dia 23 de juny vam 
fer una visita al Puig de la Misericòrdia  
Amb un grup d'uns 10 usuaris, personal 
del Centre i amb una representació 
de l'entitat,  vàrem  fer una volta pel 
poblat íber comentada i guiada per 
alguns membres de l'associació. Així 
els usuaris del Centre de Dia van poder 
veure de primera  mà  el camp  frisi  i la 
zona de treball del mateix, així com van 
poder  conéixer  que es va trobar una 

figureta antropomorfa en el jaciment i 
que està en el Museu de Belles Arts de 
Castelló. 
Tant els va agradar que ens vam 
comprometre a continuar fent visites 
a diferents llocs de la nostra ciutat. El 
pròxim repte será la posta en marxa 
de un biblioteca en el centre de día en 
llibres que l'Associació donará, poden 
se organitzar activitats al voltant de 
la mateixa o simplement donar la 
possibilitat als usuaris de gaudir de la 
lectura.

Amics de Vinaròs col.labora en 
l’ajuntament en el treball en benefici de la 
comunitat i en  activitats en la gent major

Redacció

Les possibilitats de complementar 
l’aprenentatge de la música a Vinaròs 
fora dels centres educatius de Primària 
i Secundària s’ ha incrementat amb l’ 
obertura a la plaça Sant Esteve de “Numa 
Músic”, un “espai de sensibilització 
musical”. Allí s´ofereixen classe per a 
adults i menuts, al voltant de tallers 

d´iniciació a la guitarra, contacontes 
i pràctica instrumental, amb piano, 
flauta travessera i clarinet. La música 
especialista en flauta travessera María 
José Doménech n´es la seua directora. 
En l’ acte inaugural, es va encarregar de 
beneir les instal·lacions el pàrroc de Santa 
Magdalena, mossèn Cristóbal Zurita.

Vinaròs amplia l’ oferta per aprendre música
E.Fonollosa

Exposició 'Amor en temps de guerres', del 4 de juliol al 13 
de setembre, comissariada per la Xarxa d'artistes Europeus EL DRAC

Redacció

Inauguració  el 4 de juliol, amb la projeccio del curtmetrage audiovisual de Paco Sánchez "Memorias 
de invierno" i la presentació del llibre de Martha E. Heard "Salir del silencio. Voces de Calig 1900-1938"
Artistes que participen:  Emilio Martínez, Amalia Batalla, Isabel Serrano, Rosa Soriano, Carme Domènech, 
Juan Petry, Renate Brändlein, Sonia Eva Domènech, Adriana Sanchez, Paco Sanchez, Raquel Moron, 
Roman Domènech

laminado, 
plastificado, 
troquelado, 

anillas...diseño con estilo y creatividad

RENUÉVATE
DE MENÚS

DESDECARTAS

diseño incluido

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 

1€

Es va fer una visita al poblat íber
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Fa tres setmanes els regidors electes de 
l'agrupació d'electors TOTS I TOTES SOM 
VINARÒS van materialitzar l'entrada a la 
institució més important del municipi. 
L'aterratge no ha estat tan ràpid com 
haguérem volgut ja que ens hem trobat 
d'entrada amb la celebració de la Fira i 
Festes de Sant Joan i Sant Pere, lo que 
ens ha obligat a recolzar al regidor de 
Festes en alguns aspectes i a participar 
en un bon nombre de actes.
Però hem vingut a fer feina i estem 
disposats a començar. Durant les festes 
tan sols hem pogut fer gests simbòlics 
com el repartiment de les entrades de 
la fira que corresponen a l'ajuntament 
(que s'han repartit a través de Serveis 
Socials i ONGs), renunciar a les entrades 
als bous i altres invitacions, pagar la 
nostra assistència als actes protocol·laris 
o intentar baixar els costos dels serveis 

i subministres en els que encara hem 
estat a temps de fer-ho.
La primera setmana municipal no 
ha estat propicia pel treball però 
hem començat a estudiar el tema 
econòmic de cara a la elaboració de 
l'auditoria ciutadana, els contractes de 
la zona taronja i els pàrquings o alguns 
projectes i obres pendents. Però ens 
agradaria pensar que aquesta apertura 
de la casa del poble a tots els ciutadans i 

ciutadanes de Vinaròs té la seua imatge 
de la setmana en el matí del diumenge 
28 de juny quan dos activistes pels drets 
LGTB van penjar per primera vegada 
al balcó de l'ajuntament la bandera 
multicolor. Ara que entra en vigor 
(esperem que per poc de temps) la llei 
mordassa, volem reivindicar la llibertat i 
la tolerància com a valors que guien el 
nostre camí cap a un ajuntament més 
participatiu i transparent.
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Acabades les festes... ara a treballar!
Como ha venido ocurriendo cada año electoral con cambio 
de alcalde,  a lo primero que ha tenido que atender el nuevo 
Equipo de Gobierno ha sido a unas fiestas preparadas por el 
Equipo saliente y, en general, pese a la dificultad que entraña 
la novedad, los noveles lo han hecho bastante bien, aunque 
alguna de sus decisiones nosotros las hubiéramos planteado 
de otra forma para que, manteniendo los principios, que 
alguien se beneficiara.

Parece ser que el nuevo equipo de gobierno devolvió 
las entradas a los toros que siempre se han dado al 
Ayuntamiento, una acción que no benefició a la empresa 
que las regaló que sólo las habría vendido en el caso de que 
la plaza se hubiera llenado hasta la bandera, lo que no ocurrió, 
aunque cerca estuvo.

Por ello nosotros las hubiéramos aceptado, le hubiéramos 
dicho a la empresa que los concejales que quisieran ir a los 
toros se pagarían la suya y que las entradas regaladas las 
donaríamos, por ejemplo, a los centros de jubilados para 
que se las sorteasen entre ellos.

Cambiando de tema lo que no debe hacer un concejal del 
Equipo de Gobierno es organizar una cena “anti gala” el 
mismo día de la Cena de Gala de fiestas, por ser una falta 

de respeto hacia las damas en cuyo honor se hace, a las 
entidades a las que representan y a quienes pensamos que 
esta cena es indisociable de las fiestas. No criticamos que 
el señor Fontanet, si es que no se encuentra a gusto en la 
cena de gala, se fuera a cenar por su cuenta con sus amigos, 
porque habiendo representación municipal en la cena de 
gala tampoco es que su presencia fuera imprescindible; 
pero lo que sí que criticamos con toda contundencia es que 
en su Facebook insertara fotos de su cena particular con 
los correspondientes comentarios y sobre todo, por estar 
totalmente fuera de lugar, le criticamos el titular que le puso 
de “cena anti gala”

Y ahora cambiando de bando, otra cosa criticable es el 
alarde del PP también en facebook felicitándose por éxito 
organizativo y por la gran aceptación entre la juventud 
“de su iniciativa” del “holicolours”, cuando en realidad su 
intervención se limitó a asignar la fecha y la hora del evento 
en la carpa jove de la playa. Así es que el acierto o desacierto 
de este evento - porque también ha tenido sus detractores -  
les corresponde en su totalidad a los once DJ locales que 
lo organizaron. 

Con las fiestas terminadas y con la Generalitat ya en marcha 
ahora toca ponerse a treballar de valent.
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Ciudadanos

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

A PUERTA GAYOLA

Cecilia MiguelSOMOS VALENCIANOS, NO CATALANES

¿ FRANCO ERA SOCIALISTA  o  DE PODEMOS ? Juan Bautista Patón Silva

Permeteu-nos que 
tot i declarar-nos 
anti-taurins emprem 

algunes similituds. Hi ha varies maneres que un torero pot 
rebre un bou. Una en la que s’ha de ser molt valent o molt 
inconscient és rebre’l   “a puerta gayola”, però tot se'n va en 
orris si   la plaça és buida d’espectadors i de bous, per tan la 
valentia queda poc demostrada i molt evidenciada si és que, a 
més a més, vol vanagloriar-se de la gesta.
Cas que ens va recordar fa uns dies el Sr. Gandia. Sols portaven 
quatre dies comptats el nou equip de govern quan el Regidor 
(que ara tornarà a pujar al tren) reclamava en facebook 
que si no es tornava a instaurar la mitja hora gratuïta en els 
pàrquings soterrats de forma immediata era perquè no volien, 
doncs els PSPV tenien el contracte i si no ho feien els acusava 

de fer promeses falses en la campanya electoral. 
En primer lloc manifestem que aquesta va ser també una 
de les nostres 50 propostes que vam lliurar als partits per les 
eleccions i recordar que vam recollir més de 5.000 signatures 
per reivindicar-la, a més de demanar llevar la zona taronja i 
reduir la blava. També va ser punt de coincidència de molts, per 
no dir tots, dels partits que es presentaven al consistori llevat 
el PP, faltaria menys. El senyor Gandia, pel que manifesta tan 
taxativament té molta seguretat en el contracte que van signar 
i per fer aquesta “xulesca” cita ho havia de fer amb la conclusió 
explícita de què no podran llevar-ho. Tanta certesa dona que 
pensar. Pensar de com van poder signar aquest contracte 
saben que molta gent estava en contra i que no els va importar 
gens escoltar allò que van dir de forma molt general. 
Esperem que el nou equip de govern de Vinaròs puga 

sospesar els pros i contres i force la retirada del tema tractat 
però tinga el cap suficientment gelat per que no ens coste 
més diners l’espart que l’escurà. 
Tornem als bous i, espero que els taurins no ens lleven la raó, 
en que l’actitud de rebre el bou va en el desenvolupament de 
la posterior lídia i la que estem comentant “a puerta gayola” 
mostra un aspecte descarat i agressiu del torero matador, tant 
dintre de la plaça com fora. No els demanem pau, no som 
nosaltres qui ho hem de demanar, sols constatar l’actitud del 
que se sent segur dal d’un cadafal i que comença a llançar 
improperis quan encara no han fet ni el “paseillo” i és tant 
valent a sobre de l’arena quan sap que, per més que ho vulga 
obviar, la plaça era buida i per fer aquests gestos de cara a la 
galeria cal com a mínim haver rebut els vist i plau del president 
per començar l’espectacle.

100 DIES DE CONFIANÇA
Ja és sabut que a tota direcció de qualsevol 
entitat bé siga política,social, sindical...quan 
pren possessió del seu càrrec normalment 
se li concedixen “100 dies de confiança.” 

No és que siga una norma  regulada per llei ni tampoc hi ha 
l'obligació de complir-la. Més bé és una norma de cortesia.
Seguint amb eixa norma este que escriu si concedirà eixos 100 
dies de confiança al nou equip de govern de l'Ajuntament de 
Vinaròs, igual que així es va fer en anteriors equips de govern.
Això si, com a ciutadà de Vinaròs, estaré a l' espectativa del 
funcionament i gestió del nou equip de govern, i fent ús 
al dret de llibertat d'expressió i amb els mitjans que puga 
disposar criticaré, opinaré i proposaré de tot allò que així 

s'entenga.
No és el meu objectiu el posar pals a les rodes, ni de bon tros, 
sinó tot al contrari. Entenc que des de la critica constructiva 
el dialec i les opinions que no són malament intencionades 
ajuden a una millor gestió de l'equip de govern i inclús 
millor enteniment entre els representants polítics i la 
ciutadania.
Segurament i si se'm permet continuaré escrivint articles 
d'opinió en la premsa local, i com ja he manifestat sense 
cap intenció de posar pals a les rodes. Encara que estic 
totalment convençut que durant l'actual legislatura a 
l'equip de govern no els faltara els que si el faran.
Durant la campanya electoral els tres partits que componen 

l'actual equip de govern van prometre claredat i transparència, 
dialoec i participació ciutadana. Des d'este articule d'opinió és 
el que s'esta fent, i és el que es demana per a tota la ciutadania, 
i que es complisca el que es promet.
És sabut que hi ha un refrany que diu:” La processó és llarga i 
el ciri curt.”Però bo la processó acaba de començar, ja veurem 
que passa durant tot el recorregut.
El que si que esta clar és que d' arrabassar-li la majoria 
absoluta al Partit Popular no és suficient.Cal fer les coses d'una 
altra manera, i una altra manera de governar i de fer política 
de què s'ha estat fent a Vinaròs durant anys .
Cal aconseguir que eixos 100 dies de confiança que no siguen 
només 100 dies, que siga durant tota la leguislatura.     

Al finalizar el año 1.975, 
se tuvo que organizar 
un sistema político que 

garantizase las  libertades y derechos de los ciudadanos 
independientemente de que quien gobernase y se pensó 
en la democracia, que  había nacido en Grecia muchos siglos 
antes.Se tuvo que consensuar una Constitución que abarcase 
todas las sensibilidades de las personas, alumbrandose 
la que hoy está en vigor.Esta Carta Magna incluía una 
Monarquía en el Sí, o en el No y que ha convivido con todos 
los colores políticos de los partidos que han gobernado en 
nuestro Estado.La nueva Constitución decretó una amnistia 

general y reconoció los derechos  y libertades de los que 
no las tenían, intentando la reconciliación de todos y el 
reconocimiento de los servicios prestados en cualquiera de 
las partes de nuestra Guerra Civil con el reconocimiento 
de pensiones y prestaciones económicas.Al confeccionar 
el Estado de las Autonomías; que es el primer paso para la 
segregación de las partes del Estado, es donde la función real 
debería ser el  eje vertebrador de la distintas Comunidades 
y el punto de equilibrio de las muchas desigualdades que 
se generan en su conjunto.Otro sentido positivo, consiste en 
la   sensación de unión que se refleja en las monedas del 
euro, ya que los valencianos y catalanes tenemos la misma 

imagen en una de sus caras y nadie la repudia ni desprecia, 
las guardamos en los respectivos monederos.En una época 
de crisis que estamos padeciendo todos y en un mercado 
de más de quinientos millones de personas , se debería de 
potenciar y estructurar las relaciones con todos los países 
que tenemos sentimientos fraternales ya que  ninguna 
comunidad española puede repesentar los intereses a 
ambos lados del Atlántico y tambien ser el interlocutor 
válido entre la Comunidad Europea y los países de nuestro 
mestizaje,  a los lazos culturales hay que completarlos con 
los económicos.
Por estas razones ,Ciudadanos cree en el Estado.

.Hemos perdido desde el año 1976, poco a poco grandes 
logros conseguidos por una lucha de los trabajadores 
y  que, año tras año desde la Democracia, nos quitan 
privilegios, nos axfisian con  los mas duros impuestos  de 
La Unión Europea, un 52 ó 56 en algunas Autono-suyas
Con 2 pagas dobles, un mes de vacaciones 
pagadas,seguridad social gratuita, ya existia el seguro 
de desempleo,subsidio de vejez, jubilación,maternidad 

para las mujeres trabajadoras, los puntos,subsidio de 
invalidez,total o absoluta, había Universidades entre las 
150 mejores del mundo. 
¿ Que ha le ha ocurrido a ESPAÑA, que desde 1959 
hasta 1976, el pib subió, siendo el 1º en Europa en 
crecimiento durante casi 2 Décadas hasta la llegada de 
""LA DEMOCRACIA "y aparecen partidos, miles y miles de 
políticos,DOS MILLONES Y MEDIO de funcionarios y LAS 

AUTONOMIAS, que algunas tuvieron que inventar hasta la 
bandera? ¿que cambió ??.Viviamos antes peor?
Las Cajas de Ahorros llenas de miles y miles de millones 
de gente trabajadoraque metió sus dineros en ellas, y 
vino LA DEMOCRACIA, y acabó con la JUSTICIA,las  CAJAS 
DE AHORROS, y con la UNIDAD DE ESPAÑA.Antes decia 
Vizcaino Casas Una Grande y Libre, ahora 17 pequeñas y 
cabreadas entre si.                      Atentamente

Posiblemente las fiestas 
de San Juan sean las más 
celebradas de todo el territorio 
nacional, ya que en todas las 
comunidades autónomas  sin  

excepción,  se celebran con fuego la noche del día 23 o 
el propio día 24 de junio.  Sabemos que es una tradición 
milenaria que ha perdurado a través de los siglos, se creé 
que  relacionada con el solsticio de verano (21 de junio). 
En Vinaròs se celebran profusamente las fiestas de Sant 
Joan i Sant Pere, pero últimamente se ha introducido “la 
flama del Canigó” como tradición catalana. ¿Catalanes 
nosotros?
En el año 1955 el Sr. Francesc Pujade, un excursionista 
que había nacido y vivido siempre en   Arles-sur-Tech, de 
la comarca francesa de Vallespir, tuvo la idea de hacer la 

hoguera de San Juan en la cima de la montaña del Canigó, 
en los Pirineos Franceses y desde allí repartir la llama a 
algún municipio cercano. Es en el año 1966 que la llama 
cruza la frontera por primera vez dirección a Vic, así que 
ya me dirán ustedes que tenemos que ver con este hecho 
que en todo caso es una tradición francesa. 
La comarca de Vallespir pertenecía  a los condados de 
Rosellón y Besalú y en 1172 al morir el conde Gerardo II, 
dejó  en su testamento “que todo el Rosellón integro lo doy 
a mi Señor el rey de los aragoneses Alfonso II”. Cataluña 
no existía y lo que llaman Cataluña Norte era Reino de 
Aragón, que incluía el reino de Navarra, el territorio del 
actual Aragón, el Marquesado de Lérida y el Marquesado 
de Tortosa, así como una gran franja de tierras a ambos 
lados del Ebro. Cuando Jaime I conquista las tierras 
valencianas, crea el Reino de Valencia, y Cataluña no 

existía. Cuando era la época de máximo esplendor de la 
lengua valenciana escrita (el Siglo de Oro de las Letras 
Valencianas) ¿Qué esplendor tenia la lengua catalana?  
Ninguno.  La comunidad Valenciana tiene una historia y 
un idioma (el valenciano) tan ricos que no necesita pedir 
prestado a otras culturas, tenemos nuestras propias 
tradiciones y costumbres. Es una vergüenza ver cómo 
nos intentan catalanizar y denunciamos al ayuntamiento 
por  lucir la “estelada”  en el Pº Marítimo estas fiestas, 
ya que es seña de identidad de los partidos radicales 
independentistas-catalanistas.
Sr. Alcalde, somos de Vinaròs y valencianos, no catalanes, 
por lo que exigimos que se celebren nuestras propias 
tradiciones. Desde VOX Vinaròs pedimos la eliminación 
de esa nueva tradición. VOX dice NO A LA FLAMA DEL 
CANIGÓ.
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Andrés Albiol Aroneta costanera

Comenzó la parada biológica del arrastre
Los meses de julio y agosto los bous guardarán veda. El estado de la mar en estas dos 
semanas ha sido tranquilo. Las pesquerías, en general, durante este periodo fueron 
buenas y las cotizaciones estuvieron al alza.
La pesca arrastrera hasta el pasado día 30 desembarcó buena variedad de pescados y mariscos, como 
cigala, calamar, salmonete, pescadilla, rape, gall, miseria, pagel, móllera, peluda, caracol, caballa, pulpo 
roquero y blanco, canana, sorella y morrallas.
El cerco la pasada semana una traíña pilló en tres jornadas 400 cajas de boquerón (7 Kg./caja). Y la 
presente también hubo un día festivo, así el martes dos llums atraparon 550 cajas de seitó y 100 de 
sardina. El miércoles cinco barcas llevaron 2.000 cajas de ‘oro azul’ y 50 de sardina. Y el jueves siete 
barcas subastaron 1.950 cajas de boquerón. La procedencia era; tres de Vinaròs, una de Borriana, una de 
Torrevieja, una de Almería y una de Adra.
La flota de artes menores, las trasmalleras operan con sus redes en busca de langostino y sepia. Dos 
barquitas calan estos artes para llevar lenguado, rombo y mabre. Y otro par faena en las grandes 
profundidades rocosas para subastar langosta, bogavante, gallineta, pagre, corva, chopa y mamona.
El palangre de costa operó con este arte de anzuelos y capturó lubina, dorada, déntol, sargo y congrio.

La náutica de recreo zarpa de la crisis
Con una nueva brisa de empopada, las embarcaciones recreativas en España volvieron ha hacerse 
a la mar, para navegar ahora con un rumbo ascendente tras siete años de zozobras y hundimientos 
(exceptuando sólo a finales del 2013 con una leve subida en lo referente a matriculaciones de barcos), 
de manera que en el primer trimestre del 2015 se han incrementado las ventas de éstos buques un 17,5 
% con relación a las registradas en 2014.
En cuanto al mercado, el segmento que mas creció fueron las embarcaciones de hasta 8 m. de eslora, 
con unas ventas del 19,6 % para ascender a 695 barcos, o sea, 114 más que el mismo periodo del año 
anterior. Y recalcar que este tipo de navíos acaparan el 89,6 % de la cuota de estos mercados de recreo.
También decir, que los alquileres de embarcaciones recreativas sigue despuntando con un incremento 
del 23,8 %, para matricularse 52 barcos, o sea, 10 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Y por último, el mercadeo de ocasión, en todo el 2014 ya se incrementó un 8 %, de manera que se 
vendieron 1.912 embarcaciones de segunda mano con unas esloras de 8 a 12 m. La proporción de las 
ventas de barcos usados frente a los nuevos fue sobre un 6 a 1.

Ecos de ‘Mar’; Composición de la Cesta del Hogar
Ya describimos los cambios de tendencias alimentarias en España, con ligeras subidas de consumos, 
tanto en el volumen como en el gasto de las cestas en los hogares. Ahora veremos la evolución de la 
compra de los productos también con referencia al 2013, puesto que el último ejercicio aún no está 
computado.

Tots els anys, sobre la fosca de la lluna de juny, este 
tipus de peixos voladors recalaven pel nostre litoral. 
Fa dècades hi havia embarcacions que en estes 
nits de foscor, es feien a la mar proveïts de torxes o 
fanals, perquè les aronetes s'acostaren a ells sobre la 
superfície de les aigües i amb salabars les atraparen 
al vol.
Coneguda també com aranyola, en castellà 
golondrina de mar, en francés exocet, en anglés 
flying fish i en alemany Flugfisch. El seu nom científic 
és Exocoetu s obtusirostris. És la espècie que més 
s’aproxima a les nostres costes.
Té el cos allargat com una llisa. Morro obtús. 
Boca esberlada amb diminutes dents en ambdós 
mandíbules, sent la inferior prominent. Ulls grans. 
Posseïx 24-29 branquiespines en l'arc branquial. 
La seua bufeta natatòria és gran.
Hi ha 7 línies d'escates grans per davall de la L.L. i 18-
23 escates predorsals.
Composició aletes; D 12-14. A 13-15, V 6 i P 15-17.
És de color terrós blanc amb el ventre platejat. La D i 
P sense taca negra.
Les seues llargues i amples aletes pectorals li arriben 
a l'inici de la cabal.
Poden solcar els aires i planegen en equilibri amb 
les seues P. Poden salvar distàncies de 100 m. però 
no volant a pesar que li vibren les ‘ales', sinó que ho 
fan planejant després d'haver adquirit un impuls 
inicial mantenint-se en l'aire amb les P esteses. El vol 
comença nadant en zig-zag en velocitat. Després 
trau el cap fora de l'aigua. Quan aconseguix els 40 
Km/h. estén les aletes pectorals i el peix es desapega 
i planeja ajudat pels ràpids moviments del llarg 
lòbul inferior de l'apuntalada cabal. Pot arribar als 10 
segons suspés en l'aire i a 1 m. d'altura.
S'alimenta de diminuts peixets i del plàncton. 
És pelàgic. Viu en alta mar i a l'estiu s'acosta a la costa 
per a reproduir-se.
És comestible. Antany era habitual fer-la amb fideus, 
etc, en especial per poblacions veïnes de l'interior. 
Un pescador de Barbate la va assecar i estava bona.

Evoluciones 
del 2013 en %
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESPORTS

ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs

PATINADA POPULAR 2015- 19 DE JULIOL
DIA: diumenge19 de juliol

HORA: 10:30 hores
SORTIDA: oficina CME (pavelló poliesportiu)

ARRIBADA: Carpa de l'Atlàntic.
INSCRIPCIONS: oficina CME. Inscripció oberta a partir 

del 6 de juliol. Nom + cognoms+ telèfon contacte.
RECORREGUT: passeig Fora Forat, Passeig Sant Pere i 

Passeig Colom.
OBSEQUIS: agua i fruta per a tots els participants.

POTS VINDRE EN PATINS DE LINIA,  PATINET, 

PATINS,  MONOPATÍ... VINE A GAUDIR D'UN MATÍ FENT 
ESPORT SOBRE RODES!! 

II NOCTURN "LLANGOSTÍ DE VINARÒS" - 8 AGOST
S'apropa la data de l'esdeveniment de l'estiu a 

Vinaròs, el 10k nocturn llangostí de vinaròs.El dia 8 
d'agost

Consulta totes les novetats i el nou recorregut a la web 
del CME: www.cmevinaros.es

"I" 5K CIUTAT DE VINARÒS
El diumenge 28 de juny es va disputar a la 
nostra ciutat una nova prova d'atletisme, 
es tracta d'un 5K, una iniciativa que sorgeix 
per donar resposta al creixent nombre 
d'afeccionats a les carreres populars. 
L'organització va estar a càrrec del Club 
Esportiu Aigües de Vinaròs i va ser tot un 
èxit. Les carreres van començar a les 19:00 
hores, per a les categories menors amb un 
recorregut de 1.500 metres a partir de cadets 
per donar pas a partir de les 20:00 hores als 5K, 
en la qual van participar aproximadament 150 
corredors. L'atleta independent Guillem Martí 
va ser el guanyador de la primera edició del 
5K Ciutat de Vinaròs on nomes va necessitar 
16 minuts i 22 segons per creuar la meta 
en primera posició i la dona més ràpida en 
aquesta edició va ser la Montse Rovira amb un 
temps de 20 minuts i 9 segons.
El Club Esportiu Vinaròs vol agrair a tots els 
voluntaris, atletes, pares, jutges, patrocinadors, 
autoritats ... per fer possible aquest gran 
esdeveniment esportiu. Sense tots ells no 
hagués estat possible.

CAMPIONAT D'ESPANYA DE VETERANS A 
ALCOBENDAS
El passat cap de setmana les pistes del 
Poliesportiu Municipal José Caballero 
d'Alcobendas es van convertir en l'epicentre de 
l'atletisme veterà a Espanya. Allà es va disputar 
el “L” Campionat d'Espanya de Veterans a l'aire 
lliure amb una massiva participació ja que 
es van rebre un total de 2.670 inscripcions, 
entre ells diversos atletes del Club Esportiu 
Agües de Vinaròs. Ressaltar els bons resultats 
aconseguits amb 3 medalles d'or, tres de plata i 
un bronze, a més d'un rècord dels campionats.
Els ors van ser per Johana Hernández a les 
proves de llançament de pes i martell pesat i 
per a Gaspar Mateu, president del CEV, en salt 
amb perxa, aconseguint a més rècord dels 
campionats amb 4,75m. Les plates van ser 
novament per Johana Hernández en martell, 
javelina i disc i finalment el bronze va ser per 
a Miguel Angel Carvajal en la prova dels 5 km 
marxa (24'34'').
També hi van participar els atletes Luis Miguel 
López Vargas en els 100ml (5è en sèrie) i 200 
ml (6è en sèrie) i Jose Enrique Palacios en els 
llançaments de martell (7è), disc (11è), pes 

(10è), javelina (8è) i martell pesat (7è).
La competició va arrencar divendres a la tarda 
i va acabar el diumenge al migdia amb un 
atapeït programa de proves on van competir 
els millors atletes veterans del nostre país, una 
categoria cada vegada més en auge.
El proper mes d'agost entre els dies 4 i 16, 
es disputarà a Lió el Campionat del Món de 
veterans, una cita que de ben segur reunirà un 
gran nombre de participants espanyols.

CAMPIONAT D'ESPANYA JUVENIL EN 
CIUTAT REAL
Durant el mateix cap de setmana, Ciudad Real 
va acollir el “LXIV” Campionat d'Espanya Juvenil 
amb la participació de l'atleta Miki Carvajal 
Sorlí en la prova de salt amb perxa, superant 
fàcilment els 3,70m però tenint problemes per 
superar els 3,90m en aquesta ocasió .

CAMPIONAT AUTONÒMIC JUNIOR A 
VALÈNCIA
L'atleta del Club Esportiu Aigües de Vinaròs, 
Carla Macip, es va proclamar campiona 
autonòmica i mínima per al campionat 
d'Espanya a 1500m.l., 800m.l. i 400m.l.

ATLETISME.-CAP DE SETMANA INTENS PAL C.E. AIGÜES DE VINARÒS
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ESPORTS

 Con motivo de las Fiestas Patronales de Sant Joan i Sant Pere 
de la Ciudad de Vinaròs, el Club Náutico celebró el pasado 
sábado día 20 de junio el 6º Open Curricán Festes Sant Joan 
i Sant Pere, puntuable dentro del calendarios de la FPCV. La 
salida de la prueba se efectuó a las 7:30 h, y tras un soleado 
y caluroso día las capturas fueron considerables a pesar de 
las tempranas fechas para el curricán.  A las 13 horas se daba 
comienzo el pesaje de las capturas, para conocer a los tres 
primeros clasificados y la pieza mayor, con la presencia de 
la Reina y Damas de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, las 
cuales hicieron entrega de los trofeos a los ganadores. Piezas 

capturadas: Jureles, Lirios, Albacoras.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º AUDAZ        Gilberto Ferré Tomás   13,010 kg
2º SHEILA        Manuel Albiol Oms        8,850 kg
3º SUSANA      Jesús Salom Guimera    7,930 kg

  
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º SUMAKA    Rubén Núñez Mendoza   4,018 kg

PESCA.  Club Nàutic Vinaròs

6º Open Curricán festes sant Joan i sant Pere”

El diumenge 21 de juny, dins del marc de les festes de San Juan 
i San Pere, es va celebrar la XX Travessia a la platja del Fortí. 
Aquest any com a novetat l’organització va fer la prova de 
3250m  anomenada Super, amb la sortida de la platja del Clot. 
Per ser el primer any, la participació va ser prou elevada, amb 
58 participants i 107 en la resta de proves.
El guanyador de la prova Super va ser Xavi Bordes del Club 
Natació Vinaròs i la guanyadora Maria Soto del Club Natació 

Fènix Manises. En la proba Gran de 1000m el guanyador va ser 
Agustín Esteller i la guanyadora Llum Serret del Club Natació 
Vinaròs. En la proba de 500m el guanyador va ser Martí 
Forner i la guanyadora Carla Bernial. I en la proba de 150m el 
guanyador va ser Joan Monserrat i la guanyadora Sara Garcia 
del Club Natació Vinaròs.
Volem agrair la col·laboració de Ale-hop, Carnes Ros, Viajes 
Maestrazgo i Farmateca per els obsequis oferits a la travessia. 

També volem agrair la participació  dels voluntaris que van 
vindre  a tirar-nos una ma en la organització.  
Per altra banda el llac de Banyoles va se escenari del Campionat 
d’Espanya d’aigües obertes on  David Leon va participar en la 
categoria junior i va con seguir quedar en vuitena posició a tan 
sols 20 segons del primer, sen junior de primer any. Això ens 
dona molta il·lusió per al pròxim any per intentar estar en els 
millors.      

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

XX Travessia a la platja del Fortí

El pasado domingo 21 de junio con 
motivo de las Fiestas Patronales de 
Sant Joan i Sant Pere, el Club Náutico 
Vinaròs celebró la 6ª Regata Creuers de 
Festes, incluida dentro del calendario 
de la FVCV. En esta edición se superó 
la participación de años anteriores, 
con más de 20 embarcaciones 
pertenecientes a los Clubes de 
Benicarló, Sant Carles, L’Ampolla, 

Tarragona y Vinaròs. El día fue propicio 
para la práctica de la vela lo que hizo 
que el recorrido, un bastón barlovento-
sotavento, se realizará en un tiempo 
más corto de lo previsto. La clasificación 
se dividió en tres clases en función de 
sus ratings, haciendo entrega de los 
trofeos a los tres primeros clasificados 
de cada una de ellas la Reina de las 
fiestas la Srta. Abril Orts Castillo.

PESCA.  Club Nàutic Vinaròs

6ª Regata creuers festes sant Joan i sant Pere
CLASIFICACIÓN GENERAL
 
 Embarcación                              Patrón                     Club Náutico 
    CLASE A______________________________________________
1º MODARK                          Francisco J. García     C.V.Benicarló       
2º LLANGOSTÍ                       José Mª Vidal            C.N.Vinaròs  
3º MARINA BENICARLÓ        Francisco Carvajal      C.V.Benicarló.
 
    CLASE B______________________________________________
1º TATIS                                 Elvira Ruíz                  C.N.Sant Carles
2º KRAKEN                             Alfredo Martínez        C.N.Sant Carles                 
3º LAURA SENAR                  Agustín Senar            C.N.Vinaròs
 
     CLASE C                                           ___________________________
1º VIRACOCHA                       Vicente Moliner         C.N.Vinaròs           
2º TAMANACO II                    Carles Piñana             C.N.Vinaròs           
3º MARINA BENICARLÓ DOS  Francisco J. López       C.V.Benicarló

El pasado fin de semana, como es ya tradición, se 
celebró en el Pabellón Municipal de Vinaròs las XXIV 
de fútbol sala, con un gran ambiente deportivo y con 
récord de aficionados.
La ciudad de Vinaròs volvió a albergar este especial 
torneo de verano. El campeonato, que se inició el 
sábado 20 de junio a las 18:00 horas, estuvo formado 
por 4 grupos, integrados cada uno por 4 equipos. 
Plantacar Camilo’s Pizzería, Agusmoy and Friends, Bar 
Cantonet-La Room y Piscinas Consan accedieron a los 
cuartos de final con pleno de victorias en esa fase de 
selección.
Ya en las eliminatorias, pasaron todos los primeros de 
grupo a excepción de Piscinas Consan, eliminados por 
Nancy Bar Cafetería (1-2) en un partido vibrante que se 
decidió en la recta final con un gran gol de Óscar, que 

desató la locura en una gradería poblada de aficionados.
En semifinales, Agusmoy y Bar Cantonet-La Room 
vencieron en sus partidos con holgados resultados para 
plantarse, a las 17:15 horas, en la gran final del torneo, 
justo después del duelo por el tercer puesto, que recaló 
en poder del Plantacar Camilo’s Pizzería. El campeón de 
las XXIV, a la postre, resultó ser el conjunto de Agusmoy 
and Friends, los vigentes campeones de la competición, 
al ganar por 5-2 al joven y competitivo equipo del Bar 
Cantonet – La Room.
La organización del torneo desea agradecer a todos 
los participantes, como a los asistentes, su excelente 
comportamiento a lo largo de toda la competición, 
así como también lo hace extensible al personal del 
Pabellón y a la corporación municipal por la cesión de 
las instalaciones.

FUTbOL SALA.  Vinaròs F.S.

Agusmoy and Friends se adjudica unas XXIV horas de Vinaròs multitudinarias
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Regidoria de Comerç informa:

Tauler Municipal
13 juny de 2015

¿Eres emprendedor? ¿Crees que es el momento de plantearte tu propio 
negocio? ¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial?  ¿Conoces el 
Vinalab? ¿Conoces nuestros espacios y servicios? ¿Necesitas colaboración para 
la conceptualización de tu empresa?Accede gratis a nuestra sala a disposición 
de emprendedores del territorio ajenos al Vinalab  para ayudarte, para 
ampliar horizontes, para consultarnos cuestiones básicas de tu proyecto, para 
compartir ideas, buscar colaboraciones, contrastar ideas, para conocernos, 
para probarnos Nuestro horario es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 
a 18:00. Y los viernes de 9:00 a 15:00.

L'Ajuntament de Vinaròs informa

SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES + 
ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO bÁSICO 
PARA CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS

COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI 
2015
Des de la Regidoria de Comerç de 
l'Ajuntament de Vinaròs, s'ha preparat 
una nova edició de la campanya 
Comprar a Vinaròs té premi.
Es realitzaran 4 sortejos de 12 xecs-
regal per valor de 100 € cada un. En 
total es sortejaran xecs per valor de 
4.800 €.

La campanya es es desenvoluparà en 
els següents períodes:
1. De l'1 al 30 de juny
2. De l'1 al 30 de setembre
3. De l'1 al 31 d'octubre
4. De l'1 al 30 de novembre

Els comerços que vulguen adherir-se 
a esta campanya, deuran firmar un 
document d'adhesió i entregar-lo a 
l'AFIC de l'Ajuntament, personalment 
o per correu electrònic, abans del dia 
22 de maig:
Agència per al Foment de la Innovació 
Comercial / AFIC
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel.: 96440770
Email: aedl@vinaros.es

Trobaran més informació sobre esta i 
altres campanyes, a més d'informació 
especialitzada per al sector comercial 
a: www.portaldelcomerciante.com/
vinaros

PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 
“CASTELLÓN SÉNIOR”
Este programa tiene por objeto subvencionar 
parcialmente a las personas mayores 
residentes en la provincia de Castellón 
el coste de paquetes vacacionales en los 
ejercicios 2015 y 2016, con actividades 
diseñadas para el desarrollo personal y la 
posibilidad de conocer diferentes recursos 
turísticos de la provincia de Castellón.
Los paquetes vacacionales se distribuirán en 
dos tipos de programas:
1.- Programa de Vacaciones en la Costa de 
Castellón:
Estancia durante 6 días/ 5 noches en 
hoteles ubicados en poblaciones costeras 
de la provincia de Castellón, con entrada 
domingo y salida viernes, en régimen de 
pensión completa. Incluirá un mínimo de 
dos excursiones de medio día a recursos 
turísticos o municipios de la provincia de 
Castellón.
Los turnos de vacaciones se desarrollarán 
del 13 de septiembre al 27 de noviembre 
de 2015, y del 17 de enero al 17 de junio de 
2016. 
2.- Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural:
Estancia durante 3 días/ 2 noches en hoteles 
ubicados en municipios del interior de la 
provincia de Castellón, en días laborables, 
con visitas a diferentes municipios y recursos 
turísticos donde se realizarán los almuerzos.
Los turnos vacacionales se desarrollarán del 1 
de septiembre al 18 de diciembre de 2015, y 
del 11 de enero al 15 de julio de 2016.
Precio de las plazas:
80 € (IVA incluído) por plaza para el “Programa 
de Vacaciones en la Costa de Castellón”. Todo 
incluído.
50 € (IVA incluído) por plaza para las “Rutas 
de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural”. 
Todo incluído.
Requisitos:
Presentar la solicitud dentro del plazo 
establecido: del 4 de mayo al 30 de junio de 
2015, ambos inclusive.
Tener como mínimo 65 años, a 31 de 
diciembre de 2014.
Personas mayores de 60 años pensionistas, a 
31 de diciembre de 2014.
Estar empadronados en alguno de los 
municipios de la provincia de Castellón con 

una antelación mínima de un año.
Poder valerse por sí mismo, no padecer 
enfermedad infecto-contagiosa y no 
padecer trastornos mentales o alteraciones 
de comportamiento que puedan alterar la 
normal convivencia.
Los cónyuges de las personas solicitantes 
que cumplan los requisitos 4 y 5 anteriores.
Un hijo a cargo con discapacidad igual o 
superior al 45%, siempre que el viaje lo 
realice con sus padres y ocupe una cama 
supletoria en la misma habitación.
No haber sido beneficiario del Programa 
“Vacaciones Sociales para personas Mayores 
de la Comunitat Valenciana” en el periodo 
2015-2016.
Presentación de solicitudes:
El plazo de solicitudes de subvención se 
inicia el 4 de mayo y finalizará el 30 de junio 
de 2015. 
Si en este periodo de tiempo no se hubieran 
cubierto la totalidad de las plazas disponibles, 
se admitirán solicitudes hasta el 31 de mayo 
de 2016.
Las solicitudes se formularán en el modelo 
que podrá descargarse en la página web de 
la Diputación, www.dipcas.es, en el apartado 
de Subvenciones.
La persona beneficiaria podrá disfrutar de un 
máximo de dos estancias, pero en un destino 
diferente. Para ello deberá presentar una 
nueva solicitud una vez haya finalizado la 
primera estancia.
Cuando dos o más personas posibles 
beneficiarias deseen disfrutar de las mismas 
fechas y el mismo programa, deberán 
presentar solicitudes independientes, 
haciendo constar esta circunstancia en la 
casilla correspondiente. No podrán unirse 
más de dos solicitudes.
Más información: 
Bases reguladoras y convocatoria de plazas 
publicadas en la página web de la Diputación 
Provincial de Castellón, www.dipcas.es, en el 
apartado de Subvenciones.
Teléfono de contacto: 964 359 883.
Correo electrónico: turismodecastellon@
dipcas.es
Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Pl. San Antonio, 
19. Tel. 964 45 00 75
Las solicitudes podrán presentarse en la 
oficina PROP.

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA:

Mercat Municipal

Horari d’estiu del mercat municipal
A partir del dia 15 de juny l'horari del mercat serà matins 
de 8:00 a 14:00 tardes de 18:00 a 21:00 i els dissabtes de 
7:30 a 14:00.

SERVICIO GRATUITO 

DE ASESORAMIENTO 

Y MEDIACIÓN EN 

RECLAMACIONES 

DE PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS SOBRE LA 

VIVIENDA HABITUAL

MES DE JULIO: 

JUEVES, 16. 10.00-14.00h

JUEVES, 21. 10.00-14.00h

 

Edif. Servicios Sociales. 

2ªplanta. Pl. Sant Antoni.

Tlf. Información y cita previa 

(días que no se presta el 

servicio): 964 82 57 17

Tlf. Días que se presta el 

servicio: 964 45 52 57

Horaris d'atenció de l'Alcalde i els regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament L' Ajuntament de Vinaròs informa:
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PUBLICITATESQUELES

Novetat
del llibre d’història de Vinaròs
Volum 3 de ‘La Restauració’

Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats en la premsa local, 
gairebé sense interrupció 
des de 1969, és autor de: 

A cavall de la Utopia. 
Alcanar (1905-1939), 
Cossetània 2001

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

“El bienni reformador 
a les comarques 
septentrionals de 
Castelló (1931-1933), 
en Castelló al Segle XX, 
Rosa Monlleó (ed.), 
Universitat Jaume I, 
2006

Autoritaris, Catòlics i 
Republicans. Vinaròs 
(1923-1931), 
Universitat Jaume I, 
2009

Agustí Comes Pablo, 
el mestre (1921-2010), 
Amics de Vinaròs, 2011

Col·lecció: “Història de 
Vinaròs del 1876 al 1939”
Ramon Puig Puigcerver 

VOLUMS PUBLICATS

LA RESTAURACIÓ 1
El regnat d’Alfonso XII. 
Vinaròs. (1876-1885)

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria 
Cristina. 
Vinaròs (1885-1902)

LA RESTAURACIÓ 3
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1902-1909)

Vinaròs 1902-1909
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Ramon Puig Puigcerver

Josep Fontana deia que hem d’aprendre del passat per 

entendre millor el present i preparar amb encert el camí del futur. 

La frase és preciosa, però amaga una crítica al passat rural i un 

cant a la industrialització. Aprendre del passat vol dir defugir 

la “misèria i ignorància” dels avantpassats i dedicar energies 

a la producció infinita de béns materials a canvi de diners per 

consumir el que nosaltres mateix produïm, la qual cosa en ha 

dut a un present nefast i un futur encara més negre. No té sentit 

estudiar el passat si no ens aporta coneixements i pràctiques 

que ens ajuden a tenir una vida més humana, saludable i 

comunicativa, a veure més clar com volem el present i futur del 

nostre entorn urbà i rural perquè els nostres fills i néts tornen a 

ser persones amb dret a decidir per si mateix i no instruments 

de producció assalariats que es compren, es venen i es llancen 

com una mercaderia més.
En aquest tercer volum comprovarem que el camí dels nostres 

antecessors no anava precisament en aquest sentit. Lluitaren, és 

cert, i ho van fer de la millor manera que sabien, inspirats en les 

arrels populars d’uns temps llunyans en què la unió comunitària 

els donava la força de resoldre problemes. Però l’objectiu de 

la Federació de Societats Obreres vinarossenca no era la vida 

comunitària, sinó defensar-se de l’opressió i explotació d’un 

enemic que ja era totpoderós. Com diu Félix Rodrigo, “Fer front 

en els carrers a les escomeses de la força pública per mantenir 

una vaga, és una innocentada perquè ni dos euros més de jornal, 

ni dos hores menys de jornada, redimeixen els treballadors de 

viure en l’esclavitud assalariada”. L
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“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

18€
964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

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

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

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20 h. 
Festius: 9.00, 11.00, 12.00 i 17 h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.00 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30. 
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h  i 12 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
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
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 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
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telèfon: 902 24 02 02
* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  26 agosto 2013 17:26:35

Origen: VINAROS
Destino: BARCELONA (*)
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23 3 h. 13 min. 16,40
99402 MD 10.24 13.22 2 h. 58 min. 13,60
01102 TALGO 11.33 13.39 2 h. 6 min. 29,40
05490 ALVIA 12.53 14.39 1 h. 46 min. 29,60
00460 TALGO 14.31 16.37 2 h. 6 min. 29,40
01142 INTERCITY 15.39 17.39 2 h. 21,30
99056 MD 16.56 19.53 2 h. 57 min. 13,60
00694 TALGO 17.33 20.05 2 h. 32 min. --
00264 TALGO 18.38 20.39 2 h. 1 min. 29,40
18096 R. EXPRESS 18.55 22.22 3 h. 27 min. 16,40
01202 INTERCITY 21.45 23.46 2 h. 1 min. 21,30

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:25:39

Origen: VINAROS
Destino: CASTELLO DE LA PLANA
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14 54 min. 7,80
00697 TALGO 11.22 11.56 34 min. 17,80
18093 R. EXPRESS 12.27 13.18 51 min. 7,80
01301 INTERCITY 12.50 13.42 52 min. 9,20
01111 INTERCITY 12.55 13.38 43 min. 9,20
00463 TALGO 13.50 14.25 35 min. 17,80
14022 R. EXPRESS 14.04 14.55 51 min. 7,80
05481 INTERCITY 15.50 16.30 40 min. 9,20
00165 TALGO 16.50 17.32 42 min. 17,80
01171 TALGO 18.58 19.40 42 min. 17,80
05581 ALVIA 19.10 19.53 43 min. 17,90
14304 REGIONAL 19.14 20.12 58 min. 6,95
01391 INTERCITY 21.29 22.10 41 min. 9,20

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:24:29

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (*)
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07 1 h. 47 min. 13,10
00697 TALGO 11.22 12.40 1 h. 18 min. 23,90
18093 R. EXPRESS 12.27 14.12 1 h. 45 min. 13,10
01301 INTERCITY 12.50 14.36 1 h. 46 min. 15,50
01111 INTERCITY 12.55 14.30 1 h. 35 min. 15,50
00463 TALGO 13.50 15.15 1 h. 25 min. 23,90
14022 R. EXPRESS 14.04 15.50 1 h. 46 min. 13,10
05481 INTERCITY 15.50 17.22 1 h. 32 min. 15,50
00165 TALGO 16.50 18.21 1 h. 31 min. 23,90
01171 TALGO 18.58 20.26 1 h. 28 min. 23,90
05581 ALVIA 19.10 20.43 1 h. 33 min. 24,00
14304 REGIONAL 19.14 21.17 2 h. 3 min. 11,45
01391 INTERCITY 21.29 23.03 1 h. 34 min. 15,50

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

4 Juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

5 Juliol ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

6 Juliol SANZ c. Pont, 83

7 Juliol VALLS zona turística nord, 11

8 Juliol MATEU c. Sant Francesc, 103

9 Juliol TORREGROSA av. Llibertat, 9

10 Juliol MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
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ABRIMOS TODOS LOS
DOMINGOS Y FESTIVOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

HORARIO:
Lunes a Sábado de 09:00 a 22:00 h.

Domingos y festivos de
10:00 a 21:00 h.
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