
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

25 juliol de 2015

Núm. 2.890 · 1,50 €

S’amplia el servei de 
recollida de poda
L’Ajuntament pren esta mesura 
per lluitar contra l’incivisme. El 
cost es quadruplica

Festes del Carme 
Tradició marinera
Festes del Carme 
Tradició marinera
Festes del Carme 
Tradició marinera

El llagostí se’n va de tapes
Fem un tomb pel Tapa Tour

La campanya d’excavacions 
del poblat ibèric
Es localitza un bastió i noves 
troballes que donen més dades 
sobre la forma de vida dels íbers

DIJOUS 23
1  Stellarium, Inauguració del Festival Mediterrani de les Arts, A la Llum de la Lluna Acampada nocturna al Campus d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, contacontes i altres atraccions.00.00 hores, la matinada del 22 al 23 Coneixem el cel, amb una projecció d’imatges. Observació amb telescopis i observació assistida amb tauletes tàctils i el programa Planet. Observació de constel·lacions amb suport làser específic d’astrònoms. Aquesta activitat d’astronomia està dirigida per Dídac Mesa

Per a alumnes del Campus Illa ArtsLloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i formadora Nathalia PaoliniInscripcions Gimnàs GentsanaTots els públics

Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí
3  Exposició de còmics de Batman de Diego LatorreDel dimarts 21 de juliol (inauguració a les 19.00 hores)

al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hPúblic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García Bel
De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de Pepi Queralt
Fins al 26 de juliol. Obert al matíTots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de fotografies Els Conceptes de José Conceptes 
19.00 h
Degustació de còctels mediterranisPúblic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de Phanktom Cuarentayocho19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i Infantil de la Societat Musical La Alianza
20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de Raíces Andaluzas
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges Agustí Comes
(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo Alguacil
22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els estels
Espectacle dissenyat especialment per A la Llum de la Lluna per La Muixeranga de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La Batucada d’ESMUVI23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs

DIVENDRES 24 
15  Taller de llenguatge corporal aplicat a la dansa (Del 20 al 24 de juliol)

de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i formadora Nathalia PaoliniInscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la llunaA càrrec dels monitors del Campus d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròticsRecitades per Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de Vinaròs i els seus joglars21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, carrer Major, travessies del carrer Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey León 
Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li foc d’Alcanar
21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors que hi vulguen assistir sota la responsabilitat d’un adultLloc: Terrassa del Mandràgora, carrer del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació astronòmica pública amb telescopis
22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs amb la col·laboració del grup d’astronomia Cel de VinaròsLloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de Keila 
22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional festa blanca A la llum de la lluna, amb música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de grafitis i fotografiaDecoració de murals de la urbanització Vinaròs Plaza. Idea original de Chile16.00 a 21.00 h

Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibañez

28  IV Festival Internacional de Circ i Teatre de Carrer, La Mar de Circ presenta la companyia Les Bleus de Travail amb l’obra: Voyage de noces
19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca Vinomio
A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig biogràfic de Carles Santos. Onada Edicions
Conclourà amb una interpretació musical a càrrec de Carles Santos i Inés Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, Fundació Caixa Vinaròs, carrer del Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra de la Societat Musical La Alianza
20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat Municipal, entrada per la plaça de Sant Telm

32  Concert de música Sacra a càrrec de Ravi 
21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròsde 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el drac Soterranya i el dragonet Guivan
Trobada de dracs i cercavila a càrrec del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia Julbe
22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub Sesgat
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’tA partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer18:00 h

A càrrec de Quin Clan Clown. Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu els xiquets i xiquetes de blanc)Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz amb la col·laboració de l’Acadèmia de ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó (estrena)
20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, Patrici Gil i Enrique Cornelles Contingut poeticomusical: poemes i textos propis

Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge Blink
21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música barroca:@Bachenciana Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròsde 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu pot acariciar cada dia les ones blanques de la mar, és recomanable per a aquests dies d’arts mediterrànies, roba blanca per vestir, espelmes, teles blanques per decorar, així com motius mariners, per dotar de màgia la nostra ciutat i que així es note que som un poble que viu arran de mar, mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA POGUT FER GRÀCIES A:Diputació Provincial
Fundació Caixa VinaròsAmics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La AlianzaNanos de Vinaròs i joglarsOrfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitansCinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de VinaròsBatucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario RaroCafé Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de VinaròsLa Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i VinomioChile
Associació Por más vidaPiano Piano
Associació Quin Clan ClownGrup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca BachencianaOscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani d’arts
escèniques, musicals, visuals i literàries
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      www.jjcinema.es      (2Digital)              www.jjcinema.es

''PIXELS''   

GAME  ON  2015

DIVENRES  :día:24    17:00:h

DISSABTE  :día:25    18:50:h

DIUMENGE  :día:26    17:00:h

DILLUNS   :día:27    18:50:h

DIMARTS   :día:28    17:00:h

DIMECRES  :día:29    18:50:h
 Classificació:Tots els pùblics

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

                         

  www.jjcinema.es                                                         www.jjcinema.es

 ''PIXELS '' Game  on  2015

DIVENDRES   :día:24     18:50:h

DISSABTE    :día:25     17:00:h

DIUMENGE    :día:26     18:50:h

DILLUNS     :día:27     17:00:h

DIMARTS     :día:28     18:50:h

DIMECRES    :día:29     17:00:h
Classificació:Tots els pùblics

 Preu:7€
Día,l’espectador dilluns 6€ no s’apliquen els díes festius

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

Edi ta :
A jun tamen t  de  V ina ròs

Di rec tor :
Enr i c  P la

Conse l l  de  redacc ió :
I van  Pa lac io  (Acord  C iu tadà)

Es te fan ía  Ma l lén  (PSPV-PSOE)
J .  Ramón Tár rega  (PP)
Juan B lanchade l l  (PVI )

Joan Viscar ro  (Compromís)
Cap de  redacc ió :

Xav ie r  F lo res  Royo
Disseny  i  maquetac ió :

Dav id  Aguado  A i xa là
Redactors :

Andrés  A lb io l  Mune ra
Col · laboradors :
Emi l i  Fono l l osa

Sa lvado r  Qu inzá
Ra fa  Marcos

Ju l i án  Za ragozá
Juan  Cha le r

Apa r i c i o
Pab lo  Ba ta l l a
Fo tospa i . com

Admin is t rac ió 
i  subscr ipc ions :
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

webmaster@editorialantinea.com
Publ ic i ta t :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 
de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  45  00  85
Impress ió :

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
Dipòs i t  l ega l :  CS-298 -84
Ti rada :  1 .200  exemp la rs

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.

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.

PUESTA EN
MARCHA GRATUITA,
ENTREGA A DOMICILIO 
EN 48 HORAS.

Lavadora Carrefourhome
HLF105AP
W-13
Selector de temperatura
Medidas: 84,5x59,7x52,7 cm

199€

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

  ''REY  GITANO''     

DIVENRES :día:24   20:45:h             

DISSABTE :día:25   22:45:h             

DIUMENGE :día:26  20:45:h              

DILLUNS  :día:27   22:45:h              

DIMARTS  :día:28   20:45:h              

DIMECRES :día:29   22:45:h             

Classificació:Majors de 7 anys

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

  

                         

  www.jjcinema.es                                                     www.jjcinema.es

''TERMINATOR''  GENESIS

DIVENDRES   :día:24       22:30:h

DISSABTE    :día:25       20:30:h

DIUMENGE    :día:26       22:30:h

DILLUNS     :día:27       20:30:h

DIMARTS     :día:28       22:30:h

DIMECRES    :día:29       20:30:h
Classificació:Majors de 12 anys

    Preu:7€   

Día,l’espectador dilluns 6€ no s’apliquen els díes festius

Próximamente 
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Redacció

ACTUALITAT

/ccportalmediterraneo @portalmedite

Els regidors d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, i Medi 
Ambient, Jordi Moliner, van comparèixer dilluns per 
informar a la ciutadania de les mesures d'urgència que 
ha hagut de posar en marxa el consistori per posar 
solució a l'acumulació incontrolada de restes de poda 
i jardineria, en els punts habilitats per la seua recollida, 
en les zones turístiques nord i sud i la partida La Closa. 
Les mesures consisteixen en l’ampliació a dos dies del 
servei de retirada de les restes i, a més, s'ha afegit un 
camió amb dos operaris, que han de realitzar les tasques 
de triatge manual, per separar les restes de jardineria 
d'altres, de diferent tractament, que es dipositen de 
forma incorrecta als punts on només es pot dipositar 
poda. Aquests serveis suplementaris han suposat que 
el servei passe de costar 302 euros a 1206 euros a la 
setmana. Un molt elevat cost que, en paraules d'Alsina 
“és inassumible per part de l'Ajuntament" pel que 
s'estudiaran possibles noves solucions com imposar un 
servei de recollida més restrictiu, amb un menor nombre 
dels punts habilitats.
Tal com explicava el regidor Jordi Moliner, els principals 
problemes que s'han detectat són que "no es respecta 
l'horari establert per dipositar les escombraries 
-diumenge a la tarda- i, durant tota la setmana, se 
segueixen dipositant pel que, encara que passe el 
camió el dilluns al matí, se segueixen acumulant 
restes. En eixe cas, es pot acudir l'ecoparc a dipositar-
les". Una altra de les qüestions que s'ha detectat és 
que el servei no s'utilitza només per particulars per 

restes domèstiques sinó empresaris i 
professionals que haurien de fer ús de 
l'ecoparc. A més, el dipòsit incontrolat de 
residus que no són només vegetals -com 
restes orgàniques, plàstics, vidre, etc.- ha provocat 
que la planta de reciclatge ubicada a Benicarló per a 
restes de poda obligue a dipositar les restes amb un 
triatge previ. Moliner mostrava imatges en què es 
podien veure estris domèstics i altres elements en els 
punts habilitats, així com grans restes de poda vegetal, 
provinents no només de treballs domèstics.

Col·laboració ciutadana i sancions
Davant d'aquesta situació, des del consistori s'insisteix 
a demanar la col·laboració ciutadana perquè els residus 
es dipositen de forma correcta i en els horaris i espais 
establerts. D'altra banda, es recorda que la sanció a 
aplicar, en cas de no dipositar correctament els residus, 
és de 450 euros i, segons explicaven "s'ha sol·licitat a la 
Policia Local el màxim control sobre aquesta qüestió, per 
tal de no seguisquen produint aquests comportaments 
incívics ".
Moliner i Alsina insistien que "sabem que la major part 
de la ciutadania actua de forma correcta però no és 
possible que, pel comportament incívic d'uns pocs, 
haguem d'assumir un cost tan alt, pel que demanem 
que s'utilitzen correctament els recursos existents, per 
tal de donar una millor imatge a tot el nostre municipi i 
de mantenir-lo net".

Noves mesures
S’amplia a dos dies la recollida 
i s’afegeix un camió amb dos 
operaris, que han de realitzar les 
tasques de triatge manual, donat 
que també hi ha abocaments 
incontrolats d’escombraries 

El cost es cuadruplica
Els nous serveis suplementaris 
han incrementat el cost del 
servei, que passa dels 302€ als 
1206€ setmanals

Sancions
La sanció a aplicar, en cas de 
no dipositar correctament els 
residus, és de 450 euros. La Policia 
Local incrementarà el control

L'Ajuntament de Vinaròs es veu obligat a ampliar el 
servei de recollida de poda per lluitar contra l'incivisme
Les noves mesures han suposat quadriplicar el cost del servei passant a ser inassumible 
pel consistori i s’estudien ja nous sistemes més viables per al futur

Els regidors d'Obres i Serveis i Mediambient 
van presentar les noves mesures

L'Ajuntament vol evitar que es repetisquen imatges com estes, en les que es barreja poda amb altres tipus d'escombraries o es diposita fora de l'horari establert
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ACTUALITAT

Redacció

Redacció

La Regidoria de Participació 
Ciutadana i Govern Obert treballa 
en l'impuls de consells sectorials, 
per tal d'ampliar els mecanismes a 
través dels quals la ciutadania puga 
ser partícip de la gestió municipal. El 
regidor Hugo Romero destaca que 
"són una eina de consulta, proposta 
i participació que no podem seguir 
menyspreant i serviran perquè siga 
el poble qui aporte i suggerisca 
actuacions o línies de treball en els 
diferents departaments municipals".
Els consells que reprendran la 
seua activitat serà el Consell Local 

de Cultural, Consell-Comissió de 
Festes, Comissió Local de Turisme, 
Consell Municipal d'Esports i 
Consell Municipal de Persones 
de Discapacitat. D'altra banda, es 
crearan nous consells sectorials: 
Consell Local d'Urbanisme i 
Ordenació del Territori, Consell 
de la Joventut, Consell d'ONG, 
Consell de Medi Ambient -integrat 
al Consell Agrari-, Consell d'Obres i 
Serveis i Consell de la Participació. 
La creació d'aquests consells va 
encaminada a obrir les decisions 
de les Regidories a tècnics externs, 

associacions, experts en la matèria 
o qualsevol veí que es decidisca a 
opinar. "Pretenem donar pas perquè 
els veïns participen en les línies de 
treball del consistori, donant veu a 
totes les associacions, plataformes, 
clubs i entitats que vulguen forma 
part, fent de Vinaròs una ciutat 
més participativa i sensible a les 
inquietuds de la ciutadania" , explica 
Hugo Romero.
Les primeres convocatòries 
d'aquests consells estan 
programades per al mes de 
setembre.

L'Ajuntament de Vinaròs reactiva els consells 
sectorials per augmentar la participació 
Apertura de les decisions municipals a col·lectius, entitats i veïns 

"Són una eina de 
consulta, proposta 
i participació que 
servirà perquè siga 
el poble qui aporte i 
suggerisca actuacions 
o línies de treball en els 
diferents departaments 
municipals"

Hugo Romero:

Les Regidories d'Obres i Serveis 
i Urbanisme de l'Ajuntament 
de Vinaròs treballen ja en la 
resolució dels problemes de mal 
funcionament de l'enllumenat 
públic en diverses zones de la 
ciutat, amb especial incidència 
en la Colònia Europa, on s'espera 
que a principis d'agost es hagen 
pogut substituir les lluminàries 
fetes malbé i es realitzen les 
modificacions corresponents per a 
garantir el correcte funcionament 
del sistema d'il·luminació. El regidor 
Guillem Alsina informa que "hi ha 
un problema endèmic de falta de 
manteniment, amb fanals que no 
funcionen, altres mal col·locats 
o amb una potència que no 
correspon. Es substituiran tots i en 
les façanes es col·locaran bombetes 

noves LED de baix consum i 
s'intentarà il·luminar la totalitat de 
la Colònia Europa".
Una recent reunió i visita nocturna 
a diverses zones del municipi 
dels regidors d'Obres i Serveis 
i Urbanisme amb responsables 
de l'empreses Elecnor i Auditesa 
-encarregada del control de 
qualitat de l'enllumenat públic- va 
establir les mesures correctores 
per assegurar el bon funcionament 
del servei, com la instal·lació 
de lluminàries LED en tots els 
punts de la ciutat en què siga 
possible. Així, està previst corregir 
les deficiències en la plaça Joan 
Carles I, carrers Comte Benavente, 
Quixot i Cervantes i carrers Dèntol 
i Costamar, a la zona turística nord. 
Dins de les actuacions, es preveu la 

renovació i homologació de les 
instal·lacions, per tal d'unificar el 
tipus de llum que es projecta, ja que, 
en l'actualitat, són molt evidents les 
diferències en potència i tonalitat de 
la llum de les bombetes utilitzades, 
encara al mateix carrer.
Es dóna la circumstància, a més, 
que molta de les deficiències  
detectades van relacionades amb 
actes vandàlics i el robatori de 
cable de manera que també està 
previst actuar per prevenir aquesta 
situació.

Actuació urgent per solucionar les deficiències en l'enllumenat 
de la Colònia Europa i altres zones de la localitat  
Aposta de les Regidories d'Obres i Serveis i Urbanisme per instal·lar 
lluminàries LED de baix consum i unificar la tonalitat de llum

Colònia Europa
A l’agost es substituiran tots els 
fanals i en les façanes es col·locaran 
bombetes noves LED de baix 
consum. S'intentarà il·luminar la 
totalitat de la Colònia Europa.

Altres actuacions
Està previst corregir les deficiències 
lumíniques en la plaça Joan Carles 
I, carrers Comte Benavente, Quixot i 
Cervantes i carrers Dèntol i Costamar, 
a la zona turística nord.

Vinaròs va iniciar dijous, i fins el 26 de juliol, el 
festival mediterrani d'arts escèniques, musicals, 
visuals i literàries, la nova denominació de l'antic 
A la llum de la lluna, que naix amb la intenció 
de centrar-se exclusivament en actes culturals. 
"Vinaròs ja compta amb actes específics per al 
comerç o la gastronomia, de manera que aquest 
festival serà en un aparador cultural compost per 
actes totalment gratuïts perquè tots els interessats 
puguen assistir", explicava el regidor de Cultura, 

Marc Albella. Un altre dels canvis és que passa a ser 
un festival de quatre dies, de dijous a diumenge, a 
imatge i semblança de cites culturals de referència, 
com el festival de teatre al carrer de Tàrrega.
La programació es compon d'un total de 44 actes 
d'índole molt diversa: poesia, música, exposicions, 
presentacions de llibres, animació infantil, tallers, 
espectacles de dansa, trobades de dracs, circ, etc. 
Des de l'organització, es convida al públic assistent 
a vestir-se de blanc per participar en els actes i 

es demana als establiments que decoren amb 
espelmes, teles blanques i motius mariners, amb 
la finalitat d'aportar un halo màgic a la localitat, 
mentre se celebre el festival, i donar mostra del 
caràcter mariner i mediterrani de Vinaròs.

Vinaròs es vesteix de blanc per celebrar el festival 
mediterrani d'arts escèniques, musicals, visuals i literàries
Fins al 26 de juliol, 44 espectacles variats dirigits a públic divers

Redacció

El regidor de Cultura, Marc Albella i la tècnic Amparo 
Chaler van presentar la programació

La Colònia Europa, una de les zones prioritàries de l'actuació
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Redacción

ACTUALITAT

La Regidoria d'Educació 
de l'Ajuntament de Vinaròs 
traslladarà a la Generalitat 
Valenciana la necessitat que 
les obres d'accessibilitat 
previstes al CEIP Manuel 
Foguet comencen el més 
prompte possible, per tal que 
puguen estar a punt per al 
començament del curs 2015- 
2016. El centre està qualificat 
com de referència per a 
alumnes amb discapacitats 
motrius i, a partir del proper 
curs, comptarà amb cinc 
alumnes amb mobilitat 
reduïda: 3 a P-3, un a P-5 i un en 
1r de Primària.
Les obres, que compten amb 
un pressupost de 56.000 euros 
a càrrec de la Conselleria 
d'Educació, consisteixen 

a assegurar l'accessibilitat 
completa al centre. Està 
contemplat rebaixar a cota zero 
tot el perímetre de l'entrada 
del centre, canviar la reixeta 
situada al pati, pavimentar una 
zona del pati d'Educació Infantil 
creant un espai d'ombra per 
als alumnes amb discapacitat 
i condicionar els banys, per tal 
de que siguen completament 
accessibles.
La regidora d'Educació, 
Begoña López, ha visitat 
aquest matí el centre, amb 
el regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, i el president 
de Cocemfe Maestrat, Ramón 
Meseguer. López ha informat 
que "serem molt insistents 
amb la Conselleria d'Educació 
perquè es done celeritat a 

aquestes obres i puguen ser 
una realitat, abans de l'inici de 
curs". Alsina explicava que "des 
dels Serveis Tècnics municipals 
s'ha treballat en les últimes 
setmanes en els informes i 
estudis necessaris de l'obra 
i, d'igual manera, la Brigada 
d'Obres i Serveis col·laborarà 
en el que siga necessari per 
avançar en l'obra". Ramón 
Meseguer valorava de forma 
molt positiva "la creació d'un 
centre de referència per a 
alumnes amb discapacitat 
motriu" i anunciava que 
"estarem molt pendents perquè 
les obres siguen una realitat, 
així com de les necessitats que 
puguen anar sorgint entre el 
nostre col·lectiu, en el propi 
centre ".

56.000€
És el pressupost amb que compten les 
obres, a càrrec de la Conselleria d'Educació, i 
consisteixen en garantir la total accessibilitat 
del centre

Celeritat
L’Ajuntament vol que estiguen a punt per 
a l’inici de curs, donat que el centre està 
qualificat com de referència per alumnes amb 
discapacitats motrius i hi haurà 5 xiquets amb 
mobilitat reduïda que hi assitiran

L'Ajuntament de Vinaròs demanarà celeritat a la Generalitat 
per a les obres d'accessibilitat en el CEIP Manuel Foguet
El centre és referent per a alumnat amb discapacitat motrius, a partir del curs 2015-2016

Redacció

El saló de plens de l’Ajuntament de Vinaròs té un 
greu problema de infestació de corc de la fusta 
que ve de fa temps, però que s'ha aguditzat en 
els últims mesos de forma molt visible. Per això, 
el consistori vinarossenc ha hagut de recórrer a 
una empresa especialitzada en plagues per iniciar 
un tractament general que permeti controlar-la, 
eradicar-la i salvar, almenys durant un temps, el 
mobiliari. Aquest tractament ja s'ha anat realitzant 
cada any, però ara s'ha intensificat la fumigació 
en agreujar-se la situació. El corc ha afectat tant 
als panells de fusta de la paret com a les taules 
que utilitza la corporació municipal en les quals 
celebren les sessions plenàries i fins i tot als bancs 
en els quals seu el públic. L'edil d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, va explicar que "s'ha optat per 
aquesta mesura preventiva que esperem que 
funcioni i puguem així posposar en la mesura del 

possible la substitució de tot el mobiliari de la sala, 
cosa que a la llarga s’haurà de fer, però que ara, 
donada la situació econòmica no és una prioritat 
per al poble".
Alsina va recordar que l'anterior govern municipal 
ja va canviar les finestres de tot aquest saló plenari 
per l'afecció d'aquesta plaga. Llavors es van 

instal·lar unes altres finestres de pvc que imitava la 
fusta i es va procedir a instal·lar també doble vidre 
per millorar l'aïllament tèrmic  acústic. 
Els corcs actuen perforant i danyant la fusta i el 
procés de creació d'aquestes és d'almenys tres 
anys. Aquest tipus de plaga és fàcil de reconèixer 
per les serradures que produeixen les larves.

Tractament intensiu per eradicar el corc de la fusta al saló de plens de l’Ajuntament

El saló plenari, amb signes evidents de la plaga a la fusta

Els regidors d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, i d'Educació, 
Begoña López, durant la visita al centre esta setmana
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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
a
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“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

18€

La Regidoria de Medi Ambient 
de l'Ajuntament de Vinaròs 
aposta per deixar d'aplicar 
herbicides en el desbrossament 
de cunetes i camins rurals del 
terme municipal i substituir 
aquest sistema per la neteja 
mecànica, per tal de mantenir 
en condicions aquests espais. 
Actualment, el tractament amb 
productes químics compta amb 
una partida de 20.000 euros, 
una quantia que, en l'exercici 

vinent, es destinaria a realitzar 
millores i condicionament del 
terme.
La recuperació del servei 
de neteja i desbrossament 
mecànic no suposarà cap cost 
addicional per al consistori, 
més enllà del consum de 
combustible ja que l'operari 
encarregat està adscrit al servei 
municipal i la maquinària és 
propietat de l'Ajuntament de 
Vinaròs.

El regidor de Medi Ambient, 
Jordi Moliner, ha destacat que 
"apostem per deixar d'utilitzar 
herbicides, en considerar que la 
seua aplicació pot suposar un 
perjudici per al medi ambient. 
Els treballs mecànics a càrrec 
dels operaris asseguraran que els 
camins del terme rural estiguen 
en condicions, sense haver de 
recórrer a l'ús de productes 
químics i sense suposar una 
inversió addicional ".

20.000€
És la partida amb que compta 
actualment, el tractament amb productes 
químics una quantia que, en l'exercici 
vinent, es destinaria a realitzar millores i 
condicionament del terme.

La Regidoria de Medi Ambient substituirà l'ús 
d'herbicides per la neteja mecànica de cunetes i camins 
La recuperació d'aquest servei no suposarà cap cost addicional per al consistori

Redacció

La campanya "Si compres aquí, bon profit" ha 
repartit, de nou, cinc menús per a dues persones 
entre els clients dels establiments de Vinaròs 
adherits a aquesta iniciativa, que han realitzat les 
seues compres entre el 20 de juny i el 18 de juliol. 
En aquest cas, els menús es corresponen amb 
les Jornades del Llagostí que celebren diversos 
restaurants de Vinaròs fins al 9 d'agost.
Aquesta campanya és una iniciativa conjunta de 
les Regidories de Turisme i Comerç amb l'objectiu 
de promocionar dos sectors fonamentals per a 
l'economia de Vinaròs: l'hostaleria i el comerç. Es 
tracta de fomentar les compres en els comerços 
de la localitat i donar a conèixer i incentivar les 
Jornades Gastronòmiques, que se celebren de 
forma periòdica a la localitat. La iniciativa compta 
amb la participació de l'Associació de Comerciants 

de Vinaròs, l'Associació de Venedors del Mercat 
Municipal, el Grup de Pastisseria, el Gremi de 
Forners de Vinaròs, l'Associació de Perruqueries 
i l'Associació d'Hostaleria. El regidor de Comerç i 
Turisme, Domènec Fontanet, destacava "l'àmplia 
participació del teixit associatiu de Vinaròs en 
aquesta iniciativa i el treball conjunt de les dues 
àrees, Turisme i Comerç, per potenciar les jornades 
gastronòmiques i les compres de proximitat".

Els guanyadors del sorteig
El sorteig ha donat a conèixer els guanyadors dels 
menús i els restaurants en què els degustaran. 
Els guanyadors han estat: Enrique Giner, amb 
compra realitzada a Sacco i menú a Bar El Puerto; 
Dolores Polonio, compra a Sacco i menú al 
Restaurant Rafel lo Cristalero; David Montoya, 
compra a Estació de Servei Verdera i menú a Bar 

Folet; Eugenia Padró, compra a Sacco i menú al 
Restaurant L'Olivera i Luis Chiva, compra a Sacco i 
menú al Restaurant Vinya d'Alòs.

Propers sortejos
Els propers sortejos es correspondran amb les 
Jornades de la Cuina del Ranxo Mariner, del 5 
al 26 de setembre i les Jornades de la Cuina dels 
Arrossos, del 10 d'octubre al 14 de novembre.

Un nou sorteig de 'Si compres aquí, bon profit' 
reparteix deu menús de les Jornades del Llagostí

Redacció

La seu del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 
va ser escenari el passat dimarts de la reunió de 
la Asociación de Destinos Gastronómicos para la 
promoción del Turismo Gastronómico, convocada 
per tal d'informar els nous responsables polítics 
de les ciutats integrants les accions realitzades per 
l'associació fins a la data, així com dels avanços en 
el pla de treball corresponent a 2015. El regidor de 
Turisme de Vinaròs, Domènec Fontanet, participava 
en la reunió qualificant-la com "una primera presa 
de contacte molt productiva, per saber exactament 
com funciona i en què consisteix la participació 
de Vinaròs en aquesta plataforma de difusió i 
promoció del turisme gastronòmic ".
Entre les properes accions que es desenvoluparan 
en el segon semestre del 2015, destaquen una 
acció promocional a Londres i la participació a 
l'Expo Milà 2015 difonent el Dia Mundial de la 
Tapa al Pavelló d'Espanya. Un altre dels temes a 
tractar va ser la participació de Saborea España a 
Madrid Fusión 2016, on l'associació tindrà un paper 
destacat.

Vinaròs assisteix a la cimera de destinacions 
gastronòmiques de Saborea España

Domènec Fontanet:
 "Ens sembla molt interessant 
donar continuïtat a 
plataformes com aquesta, que 
constitueixen un aparador 
per difondre la riquesa 
gastronòmica i el calendari 
d'actes gastronòmics de 
Vinaròs".

Redacció

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, 
durant el sorteig efectuat esta setmana
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Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

Les obres de repavimentació 
de les avingudes Barcelona 
i Leopoldo Querol obligarà 
a tallar el trànsit al seu pas i 
desviar-lo per avinguda Maria 
Auxiliadora, carrer García 
Julbe, Avinguda Barcelona,   
carrer Cervol i avinguda 29 de 
setembre, des del dilluns 27 
fins al divendres 31 de juliol, 
quan es preveu finalitzen els 
primers treballs. Està previst 
que, des de la Policia Local, 
es repartisquen indicacions 
en tots els domicilis de les 
avingudes afectades i carrers 
adjacents, per tal que tots els 
veïns estiguen avisats. Tampoc 
estarà permés estacionar en les 
zones afectades.
Les obres consisteixen en 
el rebaix de cotes i millora 
del paviment en aquestes 
dues avingudes, després de 
la urbanització realitzada el 

passat hivern. El pressupost de 
les actuacions que es portatan 
a terme ara puja a 60.442 euros 
a l'avinguda Leopoldo Querol 
i 44.547 euros a l'avinguda 
Barcelona. Dilluns 27 començarà 
a realitzar el fresat de l'avinguda 
Leopoldo Querol, prosseguirà 
el dimarts 28 amb l'estesa de 
materials i fresat a l'avinguda 
Barcelona i, els dies posteriors 
fins divendres 31, es procedirà a 
l'aglomerat i pavimentació dels 
dos vials.
El regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, demanava 
la col·laboració ciutadana i 
lamentava "les molèsties que 
puguen produir aquestes 
obres però es tracta d'una 
actuació necessària per a 
pal·liar deficiències en rebaix de 
voreres, passos, etc.". S'espera 
que l'obra estiga completament 
finalitzada en dues setmanes.

Comencen les obres de repavimentació de les avingudes Barcelona i Leopoldo Querol
Del 27 al 31 de juliol, es desviarà el trànsit per avinguda 
Maria Auxiliadora i carrer Cervol per accedir a la costa nord

Redacció

Redacció

El regidor de Turisme de Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha participat en una reunió amb els 
regidors de Turisme de Peníscola i Benicarló 
i tècnics d'Adif, per tal de conèixer els canvis 
que afecten les línies que comuniquen la 
nostra comarca amb Madrid, València i Castelló. 
Segons es va comunicar, el servei de trens Alvia 
que uneix Vinaròs amb Madrid funcionarà fins a 
l'1 d'agost amb dues freqüències, les mateixes 
que les existents fins ara. A partir d'aquesta 
data, augmentaran fins a quatre els trens que 
comunicaran Vinaròs amb Madrid, encara que 
de manera combinada realitzant un transbord 
a València.
Una altra de les qüestions que afectarà les 

comunicacions ferroviàries seran les obres 
al corredor mediterrani, que començaran al 
mes de setembre. Segons els responsables de 
RENFE, els canvis es donaran a conèixer amb la 
major promptitud possible i es treballarà per 
mantenir el mateix nombre de freqüències, a 
causa del important volum d'usuaris amb què 
compta aquesta línia.
Fontanet explicava que "la comunicació per 
tren del nostre municipi és fonamental per a 
rebre major nombre de visitants. De moment, 
tenim previst estudiar quin tipus de trens 
ens beneficien més, tant a nivell social com 
econòmic, per tal de demanar que es treballe 
en aquest sentit ".

Quan?
El servei començarà l'1 
d'agost, tot i que hauran de 
fer-se transbords a l'estació de 
València 

Augmenten a quatre el nombre de trens Alvia que comunica Vinaròs amb Madrid 
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SOCIETAT MUSICAL 
LA ALIANZA

Dimecres 29 de juliol de 2015 a 
les 22.30 hores

PLAÇA DE LA COMUNIÓ

PROGRAMA

Alpina Fanfarre  Franco Cesarini
Maido (P.D.)   José Rafael Pascual-

Vilaplana
La verbena de la paloma (Fanta-

sía)   Tomás Bretón
Persis (Overtura)  James L. Hosay

Societat Musical “La Alianza” 
(P.D.)  Tomás Simón

Mtr. Dtor.: José Ramón Renovell 
Renovell

En el puerto de Vinaròs se ha 
procedido estos días al vallado de todo 
el perímetro de la lonja de pescado de 
la Cofradía de Pescadores San Pedro, 
con el objetivo de restringir el acceso 
a vehículos no autorizados. Para ello, 
está previsto que se instale también 
próximamente un sistema de entrada 
con tarjeta limitando el acceso al 
recinto únicamente a los vehículos 
autorizados y al personal que lleve a 
cabo una actividad dentro de la lonja. 

En esta zona frente a la lonja, el 
problema era que aparcaban coches 
particulares y había camiones 
autorizados que tenían dificultades 
para cargar o descargar la mercancía. 
Se intentó antes restringir el 
aparcamiento en la zona mediante 
pintura, una medida que no ha dado 
el resultado esperado, ya que los 
particulares continuaban aparcando 
en esta zona.  Las obras las ha realizado 
la autoridad portuaria. 

El entorno de la lonja restringe el acceso a vehículos no autorizados
Redacció

La Plataforma Ciutadana en Defensa 
de les Terres del Sénia (PCDTS) ha ini-
ciado una nueva campaña de recogi-
da de firmas con las que va a mostrar 
su oposición a que el pago de la deu-
da del proyecto Castor sea a cargo de 
la ciudadanía.
En esta campaña se pide al Gobier-
no que dé acceso a los estudios e 

informes bajo la responsabilidad de 
ENAGAS y también las previsiones 
de acciones y programas o planes de 
actuación, con respecto a la planifica-
ción de la no actividad de la platafor-
ma Castor.
Se va a pedir también el resarcimiento 
de la indemnización abonada a la em-
presa ESCAL UGS en el marco del Real 

Decreto-Ley por el que se adoptan 
medidas urgentes en relación con el 
sistema gasista, que supondrá el pago 
durante 30 años de más de 3.500 mi-
llones de euros a cargo de los consu-
midores, y pequeñas y medianas em-
presas, según asegura la PCDTS.
Las firmas exigirán el desmantela-
miento de las instalaciones actual-

mente invernadas, dado que las con-
diciones para el pago de la indemni-
zación, por rescisión de la concesión, 
eran que la plataforma estuviera ope-
rativa, y que no hubiera dolo ni negli-
gencia, “requisitos que se han incum-
plido por parte del gobierno español 
a la hora de abonar esta indemniza-
ción” según la PCDTS.

La PCTDS inicia una nueva recogida de firmas  contra el pago 
de la deuda del Castor a cargo de la ciudadanía

Redacción

Redacció

El passat dia 16 de juliol va morir Luis 
Franco Juan, que va ser alcalde de 
Vinaròs des de febrer de 1971 fins al dia 
15 d’abril de 1979. Llicenciat en Dret 
per la Universitat de Barcelona,entre 
les seues realitzacions més importants, 
segons s’assenyala a la Vinapèdia,  cal 
destacar la remodelació de la plaça sant 
Antoni i del Santíssim, de l’Avinguda 
Jaume I i l’apertura de nous carrers, 
dedicant-los a Salaverria, Leopoldo 
Querol, Sanchis i Vilaplana, Almela i 
Vives, Terrassa o Wenceslao Ayguals.
Va manar la instal·lació de la línia 

telefònica a l'ermita, la construcció 
del Pavelló Poliesportiu, la del pou 
d’aigües potables de la Misericòrdia 
i la reconstrucció definitiva del mur 
del passeig, i durant el seu mandat es 
va construir i inaugurar el col·legi de 
l’Assumpció (1976), iniciant-se les obres 
de l’institut de formació profesional. La 
seua estada al front de l’Ajuntament 
es va caracteritzar per dur a terme una 
política d’austeritat.
L’any 2013, en el decurs de la Nit de la 
Cultura, l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs el va nomenar Soci d'Honor 

de l'entitat, en haver propiciat, durant 
el seu mandat com a alcalde, la creació 
del museu de la ciutat a l'antiga capella 
de Santa Victòria al carrer Santa Rita, 
i que l'Associació Cultural Amics de 
Vinaròs hi fes ús, com a seu.

Mor l’exalcalde Luis Franco

Amics de Vinaròs el va nomenar Soci 
d'Honor l'any 2013

El entorno de la lonja ya está vallado
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Vinaròs ha celebrat una de les seves 
festivitats més tradicionals, la de la patrona 
dels pescadors, la Verge del Carme. Com 
sempre, pescadors i mariners es va donar 
cita al complet, tant professionals com a 
jubilats i familiars no van faltar a la jornada 
central de les festes, encara que també va 
haver-hi un bon nombre d'autoritats i veïns 
de la ciutat que van voler participar d’una 
festivitat tan arrelada a la nostra ciutat. 
La missa major, prèvia a la processó, va ser 
presidida pel sacerdot de la parròquia Santa 
Magdalena, Cristóbal Zurita i la resta del 
clergat vinarossenc, com és tradició. Allí van 
estar autoritats, el cabildo i Guàrdia Civil, 
a més de les reines major i infantil de les 
festes i les seves respectives corts d'honor. 
La coral García Julbe, amb Rossend Aymí 
com a director, va oferir les composicions 
habituals, tancant amb la Salve Marinera. 
Posteriorment, unes 35 embarcacions van 
sortir a la mar en la processó marítima. 
Van participar la flota pesquera local, amb 
23 barques i una dotzena d'embarcacions 
recreatives del Club Nàutic. Aquest any 
l'embarcació que va portar la imatge de la 
patrona dels mariners va ser Katambo, una 
de les barques de majors dimensions del 
port.
A bord del Katambo van anar-hi  el cabildo, 
amb el patró major, Javier Fábrega al 
capdavant, reines i dames de festes i 
autoritats municipals, com a regidors de 
diversos grups polítics.
L'ofrena va poder fer-se sense les habituals 
sacsades perquè el mar estava pràcticament 
en calma, al contrari del que ha succeït en 
algunes ocasions. El trompetista Antoni 
Barberá va sorprendre a tots ja que no es va 
embarcar a bord de la Katambo, sinó en una 
altra barca, Nuevo José María, des d'on va 
tocar la tradicional “El silenci”, a més d'un altre 
tema. Les reines i dames de festes van llançar 
els seus rams de flors al mar, per “torns”.  Així, 
va haver-hi fins a tres llançaments.
Després de tornar a port, la barca que 
portava a la Verge del Carme es va aturar 
a la bocana, perquè passessin davant ella 
rendint honors a la patrona les tres llargues 
desenes d'embarcacions mentre feien sonar 
les seves respectives botzines.
Una vegada a terra, la imatge de la Verge va 
ser portada a coll per un grup de mariners 
fins a la parròquia de Santa Magdalena, 
acompanyada de la banda de tambors i 
Cornetes Sant Pere.

Festes del Carme 
tradició marinera

Multitudinària missa i ofrena floral a la Verge
E.Fonollosa/X.Flores
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L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

fotonotícies
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El pasado domingo 19 de julio, Ana Mari, Mª Luisa, Teo y Miguel 
disfrutaron del concierto de "Botifarra a Banda" de Pep Gimeno y la 

Agrupació Musical Santa Magdalena de Polpís, al terminar la actuación 
no pudieron dejar escapar una instántanea con el "Botifarra". Com cada any, una nova reunió de cosins. Esta vegada va ser a Monroyo (Terol).

La iaia Rosita va celebrar el seu 97é 
aniversari. Moltes felicitats!!!!

El yayo 

José i Alba 

junto al 

girasol 

de 3,40 

metros, en 

su huerto 

solidario.

El Casal Jove oferix classes d’slackline a la platja

La vinya de sant Joaquim molta 
planta i poc raïm
A Catí tots son peraires, a 
Traiguera canterers, a la serratella 
lladres i  a Albocàsser malfeiners
A Alcalà son gaspatxers, Santa 
Magdalena foguers, Paniscla, 
panisclans i a Benicarló llancers
Sant Mateu cap de correu
Sant Jordi, mata l’aranya
A Rossell, ni dona ni porcell

La Jana la capitana
A poquet a poquet arrivarem a 
Canet
A Alcalà per tots n´hi ha
A Alcanar me’n vull anar a vore 
les cosidores, que cusen sense 
didal
A la mata qui no es gat es gata, i 
qui no arrapa
A tales mengen plom i caguen 
bales

Los de Xert tenen el pardal ert
Montsià en capell no et fies d`ell
A Ulldecona falduts
Peníscola és xicoteta i fa molt 
de respectar, com és de pedra 

picada no la poden tirar al plà
Els vinarossencs van a Benicarló 
en cotxes per demanar préstecs. 
Els benicarlandos van a Vinaròs 
en carros per a cobrar-los.

Sopar de 
dames al Club 
Nàutic. Foto: 

Aparicio
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Els alumnes 
del campus d’estiu 

L’Illa van visitar 
el Mercat de Vinaròs. 
Una bona manera de 
transmetre els bons 
costums, a l'hora de 
comprar i consumir 

productes nostres i de 
qualitat

El sábado pasado tuvo lugar, en la ermita, el primero de los encuentros 

flamencos de Vinaròs. Paco Gombau, artífice del evento flamenco se codeó de 

buenos aficionados como Manolo y Diego Carrasco, Rafa Domínguez y buenos 

amigos de Vinaros, Alcanar y Ulldecona.

La familia Aulet es reuneix en un dinar plé d'emocions i alegria. 
Alguns no varen poder estar, però segur que a la propera no s'ho perdran

El Campus d’estiu L’Illa va celebrar al col·legi de la Misericòrdia una festa quinzenal molt animada
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'La Nit de Compres' aconseguia diumenge 
passat dinamitzar i donar a conèixer l'oferta 
comercial de Vinaròs. El Passeig Marítim acollia, 
des de les 18.00 hores i fins a la matinada, a 26 
establiments de la localitat que treien al carrer els 
seus productes i oferien als visitants i públic que 
transitava per la zona la possibilitat de realitzar 
les seues compres.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, 
valorava de forma molt positiva "l'animació 

constant i el trànsit continu de persones durant 
pràcticament tota la vesprada i nit" i destacava 
"no només les compres que s'hagen pogut 
realitzar sinó la promoció que suposa per als 
establiments donar-se a conèixer i els contactes 
que s'estableixen ".
La propera 'La Nit de Compres', organitzada per 
l'Associació de Comerciants de Vinaròs amb el 
suport de l'Ajuntament de Vinaròs, tindrà lloc el 
dissabte 15 d'agost.

'La Nit de Compres' aconsegueix una notable afluència 
de públic i difondre l'oferta comercial de Vinaròs  
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, destaca l'activitat comercial i la 
capacitat de donar a conèixer els establiments

Redacció

Els nanos i Gegants de Vinaròs vam participar a la I Trobada de Gegants i Cabuts 
d’Artana, junt a les colles de Moncofa, Benicàssim, Borriana, Almassora i els 
cabuts d’Artana. Benvinguts amics d’Artana al mon geganter!!

Els Nanos i Gegants a la Serra d’Espadà
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X.Flores

Les restes íberes del 
poblat es preservaran
La planta superior de les cavallerisses 
de l'ermitori es convertirà en un centre 
d'interpretació 

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs 
ha mostrat el compromís de treballar per mantenir 
les restes posades en valor i prendre mesures perquè 
no es degraden les troballes localitzades al poblat a 
l'espera de noves campanyes arqueològiques. Així 
ho ha anunciat el regidor de Cultura, Marc Albella. 
A més, des de la Regidoria es considera viable el 
projecte ja plantejat amb anterioritat d'aprofitar 
les dependències de la planta superior de les 
cavallerisses de l'Ermita de la Misericòrdia, amb la 
finalitat de convertir-les en un centre d'interpretació 
de l'entorn del Puig i del poblat, en el qual poder 
aportar les claus didàctiques necessàries per a 
entendre la importància històrica de l'enclavament 
i la seua evolució al llarg del temps, així com la seua 
riquesa patrimonial, natural i paisatgística.

La campanya d'excavacions 
al poblat íber del Puig de la Misericòrdia
Els treballs descobreixen un bastió en una edificació del segle VI 
a. de C. que va tenir cabdal importància en tota la zona

L'arqueòleg de la Diputació, Arturo 
Oliver, va realitzar dissabte al matí una 
visita guiada, just després del final de 
la campanya d'excavacions que s'ha 
dut a terme en el jaciment ibèric del 
Puig, que ja té una fisonomia molt 
visible després que es traslladés la 
creu del calvari i s’hagen continuat 
els treballs de posada en valor del 
poblat. La visita va ser seguida 
per diversos ciutadans, a més de 
l'alcalde, Enric Pla, l'edil de Cultura, 
Marc Albella i altres regidors de la 
corporació municipal. La troballa 
més important d'aquesta campanya 
ha estat la d'un bastió, el de major 
grandària trobat  fins ara en aquest 
conjunt arqueològic. El passat any ja 
es va descobrir un camp frisio en el 
seu perímetre, un sistema defensiu 
avançat per a l'època, entre altres 
materials que constaten la forma de 
vida dels habitants del poblat.
El poblat ibèric del Puig és un edifici 
del segle VI a.c. Una estructura 

que, segons va assenyalar Oliver, 
“només podia haver estat realitzada 
per l'aristocràcia d'aquell moment, 
que es basava principalment en 
qüestions militars i guerreres, com 
demostren les troballes localitzades 
al jaciment”. 
Fins ara s'ha excavat tot el sistema 
defensiu exterior de la fortificació i 
falta, en futures campanyes, l'interior, 
on l'aristòcrata vivia, i potser la part 
més interessant del poblat perquè 
permetrà conèixer de manera 
més exacta la forma de vida de les 
persones que habitaven el poblat, 
com va destacar Oliver.
"És un dels primers poblats de la 
cultura ibèrica i un edifici únic de 
tota la regió. Una fortificació per a 
una sola família, que no és en absolut 
freqüent en la cultura ibèrica inicial, 
amb el que l'aristòcrata que allí vivia 
controlava tota la zona, des del mar a 
l'interior, en ser un poblat molt visible 
des de tot el territori", va concloure. 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha estat 
els quinze dies d’excavació pendent de tot 
el que es feia, deixant constància en la seua 
pàgina web, i que, a continuació us resumim. 
El dia 1 de juliol arribaven a l'Ermitori del Puig 
els arqueòlegs i voluntaris que participaven. 
Després de la distribució d'allotjaments, es van 
planificar els treballs, que començaven al dia 
següent. El primer dia de campanya havia de 
procedir-se a enderrocar l'escala i túmul on es 
recolzava l'antiga creu, evacuant els materials 
i runes, però per avaria de l'excavadora que 
havia de realitzar este treball es va procedir 
a desbrossar, netejar i preparar el terreny 
de la zona nord oest, buscant una possible 
continuació dels murs trobats en la campanya 
anterior, possiblement fora de les defenses 
i més enllà de la senda que circumval·la 
l'excavació actual. El 3 de juliol es va continuar 
treballant en la zona de la trapa junt amb el 
sistema defensiu del camp frisio. Després de 
l'amortització de la trapa, que es va omplir amb 
pedres, terra i restes de ceràmica del segle II 
a.C., es van realitzar una sèrie de construccions 
que a causa de la seua conservació i a l'estat 
en què es troba l'excavació en el seu moment 
inicial resultava difícil conéixer la seua funció 
així com la datació exacta de les construccions. 
D'altra banda en el tast que s'havia obert en la 
part exterior de la zona de visita on es buscava 
el final del mur perpendicular, els resultats 
van ser negatius, i pel que sembla, el mur en 
qüestió acaba on actualment està el vial de 
visita. El 4 de juliol es va localitzar ceràmica molt 
fragmentada i restes de materials pràcticament 
desintegrats com el que podien ser els suports 
d'un possible rafal, canyís o semblant, tot molt 

deteriorat i difícil de conéixer la seua funció.
En eixa àrea la construcció conclou 
definitivament amb el mur perpendicular 
junt amb el vial de visita, perquè a partir d'ací 
és roca pura. Entre el material localitzat, cal 
destacar uns diners valencians del segle XVII (ja 
s'havien trobat altres en campanyes anteriors) 
, i un xicotet fragment d'un got de parets fines 
romanes del segle II aC., un tipus de ceràmica 
de què no s'havia trobat cap mostra fins al 
moment. 
El bastió
El vuitè dia de campanya es va localitzar una 
nova torre de la fortificació del segle VI aC. 
La torre redunda en la importància d'esta 
zona com a lloc principal de l'exterior de la 
fortificació i en una major complexitat del 
sistema defensiu de l'edifici.  Possiblement la 
torre va ser esmotxada per a realitzar el pas 
a l'edifici del segle II aC. l El bastió identificat  
es troba situat en l'extrem nord-oest de la 
fortificació. Un bastió que, com la resta de les 
construccions, es realitza acoblant diferents 
murs de diversa direcció i farciments de pedra 
i terra amb calç.
El bastió identificat en la fortificació s'ha 
excavat fins als nivells que permeten la 
conservació dels murs, no obstant cal indicar 
que és un bastió massís i que no té nivells 
d'habitació en el seu interior.
També es constata la presència de llavors 
d'espècies com a oliva i bellota, que vénen 
a completar l'espectre d'espècies vegetals 
tant cultivades com silvestres identificades 
en les diferents campanyes d'excavació i que 
ajuden a conéixer l'economia i el paisatge de 
l'assentament.

15 dies de treballs

13

Dissabte al matí l'arqueòleg Arturo Oliver va guiar la visita al poblat

En esta campanya s'ha localitzat un bastió que dóna més dades de la importància del poblat
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L’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs va presentar el número 44 
de la biblioteca Mare Nostrum, que 
porta per títol ‘Els nostres noms 
de partides. Per la recuperació del 
patrimoni col·lectiu’, a càrrec de 
Margarida Gil i Rosa Moros. L’acte 
va tindre lloc al saló d’actes de la 
biblioteca pública. L’objectiu del 
treball és recuperar i justificar, 
a partir de l’etimologia i la 

documentació histórica, la forma 
dels topònims de les partides 
de Vinaròs, mostrant el perquè 
d’aquestes formes. Un treball que 
“contribueix al manteniment dels 
topònims genuïns de la localitat, 
evitant l’abús de nomenclatures 
desarrelades que empobreixen el 
nostre paisatge lingüístic”, segons 
comenten les mateixes autores en 
la introducció. 

Amics de Vinaròs presenta un llibre sobre els noms de partides de Vinaròs
Redacció

Com l’any passat Bankia destina ajudes 
econòmiques en forma de beques per a estudiants 
d’escoles de música pertanyents a la FSMCV. 
L’Escola de Música La Alianza Vinaròs està acollida 
a esta convocatòria.

QUI POT OPTAR?
Podran optar a aquesta convocatòria de beques 
tot l’alumnat de la Xarxa d’Escoles de Música 
de la FSMCV matriculat per al curs 2015-16 en el 
moment de cursar la sol•licitud, segons l’establit en 
aquestes bases. Les beques seran sol·licitades per 
l’/la alumne/a matriculat en els estudis musicals.
En el cas de ser menors d’edat, la persona Sol·licitant 
serà igualment l’/la alumne/a beneficiari de l’ajuda, 
requerint-se en este cas la documentació del pare/
mare, tutor/a als efectes legals oportuns.
Únicament es podrà sol·licitar una beca per 
persona.

COM?
Només a través de la plataforma telemàtica 
disponible a: 
http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/beques/
index.html
El termini de la introducció de les sol·licituds 
per part dels Sol·licitants, es tancarà el dia 13 de 
setembre del 2015 a les 23,59 h.

2ª edició beques Bankia per a estudis musicals a La Alianza

Concert de festes de la Banda Simfònica

Presentació de la Dama de la Societat, la senyoreta Mar Martín Velasco.

Festival de final de curs dels més petits de l'Escola

Muchísimas familias pudieron disfrutar el pasado 
sábado por la tarde en el paseo marítimo de 
Vinaròs de un gran espectáculo del festival de circo 
contemporáneo 'La Mar de Circ'. Nando e Maila 
- Ferdinando D’Andria y Maila Sparapani- hicieron 
las delicias de todo multitudinario público 

asistente, especiamente los más pequeños con 
el espectáculo 'Sconcerto d'amore',  un concierto-
espectáculo relleno de gags, acrobacias aéreas, 
malabarismos musicales, proezas sonoras y mucha 
comicidad. 
 'La Mar de Circ' llevará hasta el 9 de agosto un total 

de 19 interpretaciones circenses a los entornos 
marítimos y naturales de cinco municipios de 
costa (Burriana, Vinaròs, Nules, Oropesa del Mar y 
Moncofa) con el objetivo de dinamizar su oferta 
complementaria y enriquecerlos como destinos 
turísticos.

‘La Mar de Circ’ baña Vinaròs de circo contemporáneo
E.Fonollosa/X.Flores

La presentació va tindre lloc a la biblioteca pública
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El XIV Cicle de Curmetratges Agustí 
Comes, que organitza la Fundació 
Caixa Vinaròs amb la col·laboració 
de l'Ajuntament, ha fet esta 
setmana –del 21 al 23 de juliol- les 
projeccions dels 12 curts finalistes, 
a les 10 de la nit a la sala JJ Cinema. 
A cada projecció es van repartir 
les paperetes perquè els assistents 
pogueren puntuar els curts de cara 
al premi que es decideix entre els 
vots del públic. A més, a la Taberna, 
el passat dia 16 a la nit, tenia lloc la 
projecció de curtmetratges que van 
participar a concurs l’any passat. 
Dimarts 21 de juliol es van projectar 
al JJ Cinema els curts ‘Piel Canela’, 
dirigit per Alejandro de Vega, 
‘Safari’, de Gerardo Herrero, ‘Si yo 
fuera Marilyn’, de JC Falcon i ‘Au sol’ 
de Alexis Michalik. Dimecres, també 
a les 22h, va ser el torn per a ‘La 
buena fe’, de Begoña Soler, ‘Bikini’, 
de Óscar Bernàcer, ‘Un mal trago’, de 
Mirela Juárez i ‘Malas vibraciones’, 

de Flavia Santos i David Sañudo. I 
dimecres va tindre lloc la projecció 
dels 4 finalistes restants, que van 
ser ‘Con la boca cerrada’, dirigida 
per Anna Ferré ‘Aquí no pasa nada’, 
de Rafa Lara, ’40 aniversario’ de 
Enrique Sánchez i ‘Si tuvieran ojos’, 
dirigida per Carlos Polo. 
La ‘Macedònia de curts’ tindrà lloc 
el 30 de juliol, també al JJ Cinema 
i a les 22 hores, amb la projecció 
de ‘Última sesión’, dirigida per 
Natxo Fuentes, ‘Prohibido arrojar 
cadáveres a la basura’, de Clara 
Bilbao, ‘Kübler Ross’, de Xavier 
Pijuan i ‘Somos amigos’, dirigida per 
Carlos Solano.
El lliurament dels premis serà el dia 
1 d’agost, a l’auditori Carles Santos 
de la Fundació Caixa Vinaròs. 
Cal recordar que enguany s'han 
presentat a concurs 270 obres, 
però en van quedar després de la 
selecció 237, donat que que la resta 
no complia les normes.

El XIV Cicle de Curtmetratges Agustí Comes projecta al JJ Cinema les 12 obres finalistes

L’Auditori Municipal acull fins al 28 de juliol, una exposició de còmics de Batman, obra de Diego Latorre, que es va 
inaugurar dimecres. L’autor va fer dibuixos per als xiquets i els va signar el dia de la inauguració.

Exposició de Diego Latorre

agenda 

cultural

agenda cultural
Del 21 al 28 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
Exposició de Cómics de Batman de 
Diego Latorre.
S'inaugurarà el 21 de juliol a les 19 
hores
Organitza: Regidoria de cultura

Dijous 23 de juliol
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
20 h. Presentació del llibre Temblores 
para una República, España, año 
2020 a càrrec de
l'autor Juanma Velasco.
Organitza: Biblioteca Municipal

Divendres 24 de juliol
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
19.30 h. Presentació del llibre Mis 
vivencias a càrrec de l'autor Manuel 
Carrasco.
Organitza: Biblioteca Municipal

Del 29 de juliol al 16 d'agost
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 
hores
EXPOSICIÓ de DÍDAC CASTELL
Organitza: Regidoria de Cultura

La sessió de dimarts va ser seguida per 383 persones La organització del cicle de curts, que enguany compleix 14 anys

La taberna va obrir la setmana passada el cicle amb molt bona assistència
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CULTURA

La historia de la humanidad 
versión 'Locura'
Amparo  (Directora de Cáritas).
Fin de semana 4 y  5 de julio. Una vez más y como 
siempre que actúa LOCURA, los problemas para 
conseguir entradas fueron terribles.
El primer día que se pusieron a la venta y dado que 
hay que darse una prisa bárbara porque si no, no 
hay forma de conseguirlas, el sistema informático 
del Ayuntamiento no funcionó bien y fue imposible 
comprarlas. Llegó un momento en el que me sentí 
totalmente incapaz de conseguirlo lo que comuniqué 
a través de las redes sociales; me resigné a no poder ir, 
con el consiguiente disgusto (hubiese sido la primera 
vez), pero estaba en juego  mi  salud; mis nervios 
y mitaquicardia iban en aumento.
Por fin, al día siguiente y después del comunicado 
urgente de unos amigos y también de algún 
componente de la Academia, el problema se  había 
resuelto  y con toda tranquilidad pude conseguir 8 
entradas, pero por supuesto sillas porque las butacas se 
habían agotado inmediatamente.
Una vez más pudimos disfrutar de una exhibición 
de baile y coreografía como todas a las que nos 
tiene acostumbrados Locura.
Durante la actuación pensé que el espectáculo de 
este año hubiese sido aplicable a colegios e institutos 
puesto que de una forma muy didáctica, aprendimos, 
recordamos, la historia de la Humanidad; cualquier 
alumno al que no le gustase demasiado la historia, la 
hubiese aprendido fácil y agradablemente de la manera 
que el grupo Locura supo representarla.
Desde el origen de las personas (homo-sapiens, 
"Loco-sapiens" el título que daba nombre al festival), 
hasta el futuro más próximo representado por el 
impresionante robot con el que se cerró el espectáculo, 
pasando por el antiguo Egipto, la Roma imperial, el 
Renacimiento italiano, la Grecia clásica, la Edad Media 
española, la Alemania de los nazis, el medievo europeo, 
el esplendor de la Corte francesa, la España de los 
Borbones......... siguiendo un orden cronológico. Todo 
resultó PERFECTO.
Y para cada época, explicada previamente por la grave 
voz de Marc, una representación diferente, un decorado 
(fotografía alusiva) diferente, un vestuario de lujo 
variadísimo y diferente , una coreografía diferente y una 
puesta en escena diferente. Y todo ello escenificado con 
una elegancia, una sutileza, una finura, un glamour, una 
distinción......... exclusivos de Locura.
Una vez más ENHORABUENA chicos, ENHORABUENA 
mis "Queridos Niños Locureros"; vuestra actuación fue 
Impecable, Impactante, Emocionante, Sobrecogedora 
en varias ocasiones, con esa música de rabiosa 
actualidad que "casaba" perfectamente con cada 
escena representada. 
Toño, que Dios te conserve muchos años esa cabecita 
tan perfectamente amueblada y de la que sale tanto 
arte, tanto talento, a pesar de que este "arte llevado al 
grado extremo" no se concebiría si no te acompañaran 
personas de la talla de Lucía o del resto del elenco de 
bailarinas/es y actores/actrices de esta Academia. Tú 
con ellos y ellos contigo formáis el tándem perfecto, sin 
duda.
GRACIAS, GRACIAS, infinitas GRACIAS una vez más 
en nombre de Cáritas Vinaròs. Como en las múltiples 
ocasiones anteriores, vuestra aportación servirá para 
aliviar las carencias más imprescindibles de personas 
de nuestro entorno.
Sois nuestros principales y continuados BENEFACTORES 
y así OS LO AGRADECEMOS todos los que hacemos 
Cáritas Vinaròs.
Recibid, a parte de mi extrema gratitud, el besazo más 
apretado que cada uno de vosotros seáis capaces de 
soportar.
OS QUIERO (con Locura) CHICOS........

Mariola Nos

Aquest any en fa deu que ens va deixar Alfred 
Giner Sorolla. Espai Mariola Nos, juntament amb 
Fundació Caixa Vinaròs,  va retre un homenatge a 
la seva figura i a la seva obra. El desencadenant, el 
premi atorgat per l’Associació Maestrat Viu, “Alfred 
Giner Sorolla” a Espai Mariola Nos, per la seua 
difusió cultural.
El dia de l’homenatge  es va fer coincidir amb 
l’aniversari del compositor Carles Santos per 
poder celebrar-ho entre amics. Una sorpresa que 
el músic no s’esperava.
Després de donar la benvinguda i de la lectura 
de  textos per part de Lluis Batalla, Carles Santos 
i Nati Romeu van parlar, des del cor, del seu amic 

Alfred Giner Sorolla, de les seues inquietuds, del 
seu treball com a investigador, de la seva vessant 
poètica, de seus viatges a Nova York amb Carles … 
Carles va agrair a la seva família l’haver-li aproximat 
a una figura com la d’Alfred, un home estudiós i 
metòdic capaç de fer un salt cap endavant per la 
curiositat de tot el que li resultava extraordinari:  la 
vida i les seves petites i grans coses, tal com 
apuntava Nati. Anècdota rere anècdota que van 
ser un regal per als que al’lí estàvem.
Com a colofó, Manuel Molinos, president de la 
Fundació Caixa Vinaròs li va acostar un pastís de 
Ca Massita amb 75 espelmes incloses. I aquí si, 
diria que l’emoció va ser majúscula.

Espai Mariola Nos i Fundació Caixa Vinaròs homenatgen la 
figura d’Alfred Giner Sorolla i celebren el 75 aniversari de Carles Santos 

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i el regidor de 
Cultura, Marc Albella, van visitar l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i l'Octubre, Centre 
de Cultura Contemporània, com a primer 
contacte amb aquestes dues importants 
institucions culturals valencianes. En l'AVL, 
es van reunir amb el seu president, Ramon 
Ferrer, per tractar la continuïtat d'iniciatives 
conjuntes, com les campanyes de foment 
de l'ús de la llengua i activitats com les 
Jornades de Onomàstica. En l'Octubre, es 
va parlar d'encetar línies de col·laboració 
perquè Vinaròs celebre activitats o que el 
centre puga acollir exposicions d'artistes 
vinarossencs.

L'alcalde i el regidor de Cultura visiten l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània

Redacció

Carles Santos va ser sorprès en el seu 75 aniversari

Dos imatges de les visites realitzades
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El PP de Vinaròs (i algun acòlit cívic) segueix 
donant la tabarra des de fa un mes amb 
la calúmnia dels sous municipals. I això 
evidència, a més de una coneguda incapacitat 
per fer propostes constructives quan no tenen 
el poder (poder que creuen merèixer, malgrat 
el veredicte de les urnes), del desig d'ocultar 
alguna cosa detràs d'una cortina de fum.

I què és el que volen amagar? 
Evidentment, la seva mala gestió, que els ha portat, en només quatre 
anys, a perdre les eleccions. Van estar aguaitant el poder vuit anys, des 
de la derrota de 2003: nou, deu regidors, no van ser suficient perquè 
ningú s'atreveix mai a pactar amb ells, per què serà? Finalment en 
2011, la tradicional divisió de l'electorat progressista a Vinaròs i la 
particular aritmètica de la llei D'Hondt els van retornar la majoria 
per un grapat de vots. No han pogut mantenir-la. La ciutadania ha 
considerat que la seva gestió no ha millorat Vinaròs, una de les ciutats 
més castigades per l'atur i la pèrdua de població, a lo que afegeiren 
una actuació autoritària i prepotent, tant en la gestió dels recursos 
humans com en la relació amb associacions i sectors poc afins amb 
la seva política.

Han fet alguna autocrítica?
No sembla estar al seu ADN polític: tot ho van fer fenomenal, són uns 
incompresos, ho van millorar tot… Segueixen sense condemnar la 
corrupció dels seus companys de partit, algun dels quals, com Carlos 
Fabra, sempre els va recolzar amb entusiasme. Els sous més baixos de 

la província són un escàndol però ni una paraula sobre Bárcenas, la 
Gürtel, Alfonso Rus, Cotino, Milagrosa… (la llista és interminable). Per 
si això fos poc, des de 2008 a avui el País Valencià ha caigut al pou de 
les regions més pobres d'Europa, gràcies a la “magnífica” gestió del 
PP valencià.

I ara, què proposen?
Després de conservar la Diputació, gràcies al sistema injust de provisió 
indirecta dels diputats, s'atrinxeren en ella i usen els diners de tots els 
castellonencs per pagar assessors que es dediquin a fer-los la feina 
en les localitats on han perdut el poder (i vists els resultats del 24-M, 
tenen feina). Això sí que és un escàndol –econòmic i polític- i no que 
l'ajuntament de Vinaròs intenti normalitzar la situació econòmica 
dels que treballen per al poble, que ells sabran per què mai han 
volgut homologar amb el que es fa en totes les ciutats i pobles (d'això 
ja parlarem un altre dia).

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

I, en què es gasta els nostres diners el PP?

Enric Pla, alcalde de Vinaròs y director del Diariet

NOS QUIERE CENSURAR

Como director del Setmanari Vinaròs incumple el reglamento aprobado por el pleno 
y nos limita el espacio a media página, quiere imponer como utilizamos el espacio 
y además publica un artículo de su agrupación de electores, uno suyo y uno de 
Podemos el mismo día. 3 artículos para 1 sólo partido. Avasallando. 

AL TRIPARTITO LE MOLESTA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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LA OSCURA HISTORIA DE LA COMPRA DE UNA FINCA VALORADA 
EN 70 MILLONES DE PESETAS  Y QUE HA ACABADO COSTANDO AL 

AYUNTAMIENTO 359 MILLONES DE PESETAS

Jordi Moliner Calventos
Regidor d'Agricultura i Pesca i Medi ambient i 

Sostenibilitat.

Domènec Fontanet Llàtser  
Regidor de Turisme, Comerç i Consum.    

Estem al vostre servei per escoltar el que penseu, per millorar 
el nostre poble. Demaneu cita prèvia al telèfon de l'Ajuntament 
964 407700. Sabeu que conteu amb nosaltres, aprofiteu-vos!!!

(reproducción articulo 14/02/2009 1ªparte)
En los últimos días, hemos tenido ocasión de escuchar las ruedas de prensa  
del Partido Popular en relación con el trazado de la variante de la N-340, que 
han culminado en una moción presentada al pleno Ordinario del 10/02/2009
A la vista de la moción que presenta el  Partido Popular al Pleno de Febrero, 
con relación a la N-340, en su exposición de motivos observamos:
En el primer motivo afirma que el PGOU  aprobado el 2001, fija una reserva de 
suelo para el trazado de la N-340  Nos parece una perfecta tontería ya que un 
Plan Urbanístico no puede definir un trazado, ya que no es de su competencia 
decidir trazados y si lo es del Ministerio de Fomento.
El segundo motivo dice que “El Ayuntamiento adquirió una finca vía 
expropiación, colindante a la reserva de suelo para la variante y para la 
futura ciudad deportiva.” Esto es cierto si quitamos la palabra” colindante”, 
porque presuponen Udes que la variante discurrirá por donde Uds.digan, sin  
más.
El tercer motivo es absolutamente falso, ya que en el Estudio Informativo 
del Ministerio de Fomento “Plan General de Infraestructuras 2000/2007” 
fechado Junio de 2003 el trazado que fijan, atraviesa la finca adquirida por el 
Ayuntamiento.
Destacar que en ese momento el Alcalde Javier Balada no lleva ni quince días 
de Alcalde, y que tanto en Castellón, como Valencia y  también en Madrid 
Gobierna el Partido Popular, que es el que toma la decisión.
El trazado del Estudio Informativo de Junio de 2003 fue sometido a información 
pública el 1 de Noviembre de 2003.
En el Pleno de fecha 9/12/2003 el Sr. Moliner preguntaba al alcalde “es cierto 
que el desvío pasa por medio de la ciudad deportiva” El alcalde contesto 
“según las fotos y los informes que hay, pasa exactamente por la ciudad 
deportiva” Moliner pide “que los servicios técnicos hagan un informe de 
cual es la porción de zona deportiva que coge la nacional, que por otra 

parte ya sabíamos cuando se compro, y digan si ha variado algo y si 
impide en algo hacer la zona deportiva”, en definitiva, lo sabían.
En el pleno Extraordinario de fecha 2/12/2005 se aprobó el trazado fijado por 
el Ministerio o sea el del Estudio Informativo de Junio 2003 que es el actual, el 
PP votò a favor y se aprobò por unanimidad.
Por otra parte Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento informa a 
petición del Alcalde con fecha 6/02/2009 que “ el trazado de la variante 
proyectada, coincide exactamente en ese tramo con el contemplado en 
el documento sometido a información pública y aprobado posterior” o 
sea Noviembre de 2003.
Que a estas alturas el Partido Popular quiera decirnos que en 2007 aparece 
la novedad del trazado dando por sentado que se ha variado el trazado, nos 
parece de un cínico del que solo ellos son capaces. Nos parece a todas luces 
una moción y las declaraciones precedentes de los últimos días, como mínimo 
de ridículas y sin sentido, tendentes a confundir a la opinión publica sobre un 
tema que lleva 6 años ampliamente debatido e intentar enfrentar a los dos 
partidos que conforman el equipo de gobierno, evidentemente no lo van a 
conseguir, la confianza mutua es absoluta.
Lo que el PP pretender tapar con tanto ruido  es la compra cuando menos 
“oscura” de unos terrenos que estaban a la venta en el mercado por 70 
Millones de pesetas, que se adquieren vía expropiación con una petición del 
propietario por 610 Millones de pesetas, y que el Jurado de Expropiación 
después de un largo proceso,  fija en 247 Millones y seguimos recurriendo. A 
todo esto el exalcalde Moliner admitió en un pleno” que lo habían engañado 
“una respuesta muy pobre y por supuesto no creíble, para la compra de un 
terreno por casi 4 veces su valor y que además es atravesado por la variante 
como hemos demostrado y además lo mas grave “lo sabían”

Continuará la semana próxima.
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Amnèsia temporal
Durant aquests últims mesos hem assistit a una 
intensa febre electoralista, on la preocupació 
pel patrimoni històric ha sensibilitzat a diferents 
forces polítiques… Suposem que la proximitat de 
les municipals va poder ser el causant. Ara ja ha 
transcorregut més d'un mes, i en el convent del 
carrer Sant Francesc (bé…, el poc que es conserva 
del mateix), s'aniran executant diferents actuacions, 
que tindran com a propòsit millorar i recuperar 
la imatge d'un espai que ha marcat la història 
d'aquesta ciutat.

  L'estat d'abandó i marginació al que es va sotmetre 
aquesta construcció, va culminar-se amb el seu 
enderrocament l'any 2001. En principi ningú va ser 
el responsable, ja que els governs encarregats de 
la seva deixadesa, van argumentar que sempre ho 
van conèixer així, i que el marge d'intervenció amb 
el qual comptaven era molt limitat.

La veritat és que és molt trist que en la nostra 
localitat veïna hagin sabut respectar un edifici de la 
mateixa ordre religiosa, amb la particularitat que el 

nostre posseïa una qualitat arquitectònica superior. 
Una obra del segle XVII de la qual avui només ens 
queda una paret amb els seus contraforts.

L'aparició d'una cripta al subsòl amb un ossari a la 
zona del convent de Sant Francesc, impossibilitarà 
la construcció d'una pergòla prevista per celebrar 
esdeveniments musicals i artistics, per no poder 
realitzar els fonaments tal com s'havia projectat. 
Ens agrada que en aquell espai es planteje la creació 
d'una zona verda, on s' ubicaran les palmeres que 
es trobaven a la zona lateral de la plaça, al costat de 
moreres i herbes aromàtiques.

 Esperem que l'interès que avui tenen molts partits 
per aquest conjunt d'edificis històrics, sigui continu 
i permanent, i no apareguin en salts temporals de 
quatre anys.

A llavors, sorgeix la pregunta: quina será la próxima 
construcció que despertarà la consciencia pel 
patrimoni local…? 

Facin les seves apostes.

. Tornarà a reobrir-se la Comissió 
Castor, o va ser senzillament, com 
vam denunciar, un “paripé” de BLOC 
per aconseguir vots?

. Tindrem Oficina del DNI i Passaport 
al setembre? Després de passar de 
dos a un dia a la setmana, i cap dia a 
l'agost, no va ser un regal/Pufo del PP 
per aconseguir vots?

. Comprovarem una vegada més que 
els canvis en política són nomes 
canvis de noms,i no de continguts, 
i que les Nits a la llum de la Lluna, 
són ara Festival Mediterrani d'arts 

escèniques(!!), musicals, visuals i 
literàries”?

. Comprovarem una vegada més, 
gràcies a SOM-PODEM , que se'ls acopla 
perfectament  la denúncia marxista: 
“Aquests són els meus principis, però si 
no li valen, en tinc uns altres.

PASSATEMPS D'ESTIU
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

Presentació del president de Migjorn a D. Lluis Gandia

ALCALDE PARA TODOS

Abuelos y los virus Vicente Torres

Hemos oído y leído 
diferentes declaraciones del 
Sr. Pla, alcalde de Vinaròs, 
en las que manifiesta ser 

anti-taurino, pero dice no querer prohibir las corridas 
de toros a las que nuestra ciudad es tan aficionada. 
“Chapó” por Vd. y por querer sacarle más partido a 
la plaza de toros, pues es un edificio infrautilizado. 
También se declara ateo  y  dice  “que  no  será 
mejor  alcalde por asistir  a  los  actos religiosos”  y 
evidentemente no va a prohibir los cultos a las 
diferentes religiones que se practican, ni las fiestas 
populares que tienen un arraigo profundo en nuestra 
cultura  y que van de la mano de actos religiosos. 
Exactamente igual que en cualquier parte del mundo: 
sea el país que sea y la religión que se practique, las 
fiestas tienen una parte religiosa y una parte mundana 

todo fruto de la tradición.
Es por todo eso que no entendemos la posición 
del consistorio al no hacer acto de presencia en  
festividades que son muy importantes para  los 
diferentes colectivos de Vinaròs, y con una tradición 
tan antigua como por ejemplo la de los pescadores, 
que año tras año celebran el día de su Patrona La 
Virgen del Carmen.  Sr. Pla, su asistencia no sé si le 
hará mejor alcalde, pero demostraría  gran respeto, 
gran sensibilidad  y una cercanía con el pueblo que 
echamos en falta en los políticos. Si el consistorio solo 
hace acto de presencia en los eventos con los que 
está de acuerdo, eso quiere decir que son ustedes 
catalanistas separatistas, pues estaban dos regidores 
en representación del ayuntamiento celebrando con 
las banderas inconstitucionales e ilegales de Cataluña 
una fiesta en Vinarós. 

 Sr. Pla, si tiene que inaugurar una exposición y no le 
gustan los cuadros ¿no irá?. Si tiene que dar un premio 
a un escritor por un libro que no le gusta ¿no hará acto 
de presencia? Si tiene que premiar, pongamos por 
caso, el mejor Belén de las Navidades, ¿renunciará a 
el acto?. Le queremos recordar la excelente labor que 
hace en nuestra ciudad la Iglesia Católica y la Iglesia 
Evangelista, ayudando desinteresadamente a muchos 
ciudadanos sin importar que credo practiquen, 
solucionando problemas que  tendría que resolver el 
ayuntamiento. 
Sr. Alcalde, ha dejado claras sus creencias, tan 
respetables como cualquier otra, pero dicho esto le 
exigimos que sea el alcalde de todos los ciudadanos 
de Vinaròs, y cumpla con sus obligaciones, pues 
el dedicarse a la política conlleva unos deberes 
ineludibles que van con el cargo, le guste a Vd . o no.

Ens sap greu donar 
el protagonisme al 
mateix senyor en els 

nostres articles en els DOS periòdics locals però els 
temes són diferents. No és que li donem preferència  
per damunt dels altres companys seus de bancada, el 
que passa és que ens busca i nosaltres no ens podem 
deixar d’estar. No cal dir que l'apreci és reciproque
Doncs be, Senyoret, com sabrà també som usuaris de 
les xarxes socials, ni molt menys amb l’obsessió de 
vostè, però fa uns dies ens vàrem quedar sorpresos 
per unes preguntes que ens feia directament. I ves 
per on, aquesta setmana li volem dedicar aquest petit 
article contestant a les mateixes.  
Així vostè ens donava la marca de legalistes i li 
estranyava la relació que té el nostre president amb 
Vallibona i “semblava” escandalitzat per no estar 

empadronat a Vinaròs. 
Primera pregunta: Es cert que el president de Migjorn, 
Fernando Llambrich, és el jutge de pau de Vallibona.  
Si senyoret, i des de fa més de quatre anys. Amb 
molt de goig i per a tot el que vostè vullga i li siga de 
menester. Els que venen de casa rica tenen vivendes 
“allende los mares” i com a resident habitual en aquest 
preciós poble no va tenir cap problema per acceptar 
aquest càrrec que l’honora.
I la segona: No es pot exercir el càrrec de jutge de 
pau sense estar empadronat. Per tan ratifiquem que 
efectivament és a Vallibona on exerceix el seu dret a 
vot. Per cert i com a curiositat, el PP no va treure ni un 
vot en les darreres eleccions. NI UN. 
Be, per nombrar-lo president de MIGJORN no 
vàrem tenir que modificar cap article estatutari, ni 
consultar al nostre gabinet jurídic. Sols cal ser soci. 

No discriminem a ningú, ni per aquests   motius, ni 
per motius de raça, sexe, religió o creences. Per tan 
no fa falta estar empadronat a Vinaròs per pertànyer 
a la nostra associació. Cosa semblant ho fan vostès, 
els polítics, que tampoc han de presentar acreditació 
d’empadronament  per presentar-se com a candidats 
de pobles que no saben on estan, ni els problemes 
que tenen. 
Senyor Gandia, el nostre president, jutge de pau 
i empadronat a Vallibona, no li costa cap diner al 
poble, seria bonic vore’l a vostè treballar pel mateix 
cost. Pel contrari estar en MIGJORN costa VINT 
euros l’any i es pot pagar en dues vegades. Ja ho 
veu, donem facilitats pel pagament i no ens cal cap 
aval, ni econòmic ni polític. Esperant haver-li tret 
dels seus dubtes quedem a la seva disposició, molt 
atentament.

Hace unos días nuestros compañeros 
de la Comisión de Asuntos Sociales 
de Podem Vinaròs fueron invitados 
por AFANIAD Vinaròs para visitar a las 
chicas y chicos mientras realizaban 

sus actividades de verano. Mientras los politicos y 
nosotros mismos discutimos sobre temas que nos 
parecen importantísimos, queda mucho por hacer 
respecto a la inclusión social de discapacitados físicos y 
psíquicos. Personas con enfermedades como autismo 
o síndrome de Asperger son tan ciudadanos de Vinaròs 
como quienes escribimos esto y como tú que lo lees . 
Aunque sea una autentica obviedad, después de estar 
con ellos, de ver sus necesidades de monitores, de un 
mayor local para realizar sus actividades, nos damos 
cuenta de cual es realmente nuestra obligación como 

ciudadanos. De como debemos presionar dentro 
de nuestras posibilidades a nuestros representantes 
políticos para que recuerden que después de una 
gestión responsable de nuestro Ayuntamiento y 
nuestra ciudad, su principal deber es la de asistir a 
nuestros conciudadanos mas desvalidos. Sí, desde 
Podem Vinaros queremos recordar a todos y todas 
que seguimos en una situación de emergencia social, 
donde cualquiera puede comprobar como el pobre es 
más pobre y el rico más rico . Donde ni siquiera el tener 
un trabajo honrado puede asegurar a una persona en 
esta ciudad y en este país el vivir dignamente, satisfacer 
sus necesidades básicas  y dejar de preocuparse todas 
las noches por su incierto futuro y el de su familia.  Ya 
no hablemos de cuando ese padre, hijo o hermano es 
una persona inválida, que necesita ser cuidada por un 

familiar que a duras penas puede pagar esa factura de 
la luz que no para de subir, gracias a la cual dicen que 
las empresas españolas del Ibex han salido de la crisis. 
Desde luego las personas de a pie no lo hemos hecho 
aún. Nosotros no sabemos cuales serán las prioridades 
reales de los otros partidos políticos (con reales nos 
referimos a los hechos y políticas que han realizado 
durante toda la legislatura, no lo que hacen y prometen 
cuando faltan pocos meses para las elecciones ). Cada 
votante seguramente ya tendrá más que claro que se 
ha hecho en este país durante los últimos cuatro años. 
Pero si podemos asegurar que la política de Podemos 
son y serán las necesidades de los mas débiles de la 
sociedad. Lo que los otros catalogan de populismo, 
introducir en el debate político las necesidades de los 
desahuciados

Ser abuelo es una experiencia muy bonita, si bien 
son los padres los que cargan con en el peso de 
su alimentación y cuidado , en la época en la que 
vivimos , la mayoría de los abuelos colaboran con 
los nietos sin que les ampare ninguna ley de la 
dependencia. Lo que más aportan , es el cariño, 
que a los pequeños les produce mucha alegría y 
expresiones de complicidad aunque no hablen 
El cariño y el arropamiento familiar contribuye 
al desarrollo psicológico para que cuando sean 
mayores tengan su propia autoestima y sean más 
útiles a la sociedad en la que vivan El niño que no ha 
recibido cariño será difícil que lo irradie.Cuando los 
pequeños están sanos , siempre están alegres y con 
ganas de jugar, pero cuando aparecen los virus y las 

bacterias se ponen enfermos , su mirada es vidriosa, 
triste, inexpresiva, han perdido su sonrisa, las ganas 
de comer y no sabes que hacer con ellos .Los virus 
y las bacterias aparecienron , según las teorías 
científicas, antes de que el hombre habitase la Tierra,
Los virus tienen su genoma recubierto por una 
envoltura proteínica , la cápside vírica , no pueden 
multiplicarse por sí mismos, atacan a otras células 
hospedadoras, en las que introducen su propia 
información genética que "reprograma" la de las 
células huésped para que éstas produzcan muchos 
nuevos virus , que luego abandonan las células 
infectadas Los virus carecen de metabolismo 
propio , sin pared celular .Los antibióticos no tienen 
capacidad alguna de atacarlos ..Los padres tienen 

que volver a su casa para seguir una terapia que no 
combate a los virus, pueden calmar los síntomas, 
pero son las propias defensas del niño las que deben 
hacer el resto .
Hay un programa de vacunaciones en el ambulatorio 
de la ciudad , para cada pequeño, que le pueden 
proteger de bacterias y virus, pero en mi experiencia 
personal he observado, ¡con sorpresa! , que hay 
vacunas optativas y de pago, si los padres no tienen 
recursos económicos, las de pago pasan de largo.
Todos queremos que nuestros nietos sean 
vacunados por igual , con cargo a la Seguridad Social 
y que no dependa de la situación económica familiar 
, nuestros peques se lo merecen y tienen derecho a 
ello.
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Carta abierta al Señor Alcalde Enric Pla Pere Granados Vilche

Les dos cares de la mateixa moneda Manuel Villalta

Los vinarocenses son unos incívicos

Juan Bautista Paton SilvaLa asistencia a los actos

Así de claro lo dijeron los concejales 
del tripartito municipal en su rueda de 
prensa y se quedaron tan anchos y tan 
tranquilos. Este lunes tanto Guillem 
Alsina, el candidato socialista que 

menos ha abierto la boca en campaña electoral y que 
ahora demuestra porque no lo hacía, y su compañero 
de Compromís, Jordi Moliner, se sentaron delante de 
los micrófonos y culparon a los “incívicos” vinarocenses 
de no respetar los horarios para depositar los restos 
de poda en la costa norte y la costa sur, ocasionando 
una imagen lamentable y recordándonos que el 
ayuntamiento no puede pagar un servicio más 
frecuente. Sorprende este cambio de postura de dos 
de las personas que en la anterior legislatura criticaron 

semana tras semana el entonces “insuficiente” servicio 
de recogida de poda. Jo, que doble vara de medir 
y doble moral de estos concejales que cambian de 
criterio como el viento. Señores Alsina y Moliner, si 
durante cuatro años la culpa era del ayuntamiento 
ahora lo sigue siendo porque el servicio que se presta 
es el mismo que se prestaba. Y si la culpa como dicen 
ahora es de los ciudadanos que son unos “marranos” 
deberían consultar el diccionario o a Cervantes, y pedir 
perdón por haber estado cabreando a la gente durante 
cuatro años con sus críticas, fotos en redes sociales y 
páginas webs. A primera vista queda claro que a los 
dos la política les queda grande y la gestión municipal 
ya ni lo miramos porque es para echarse a temblar. 
Sus ocurrencias las acabaremos pagando todos los 

vinarocenses. Despierten y aviven el seso para darse 
cuenta de que son unos meros peones de un alcalde 
incapaz, sin proyecto para una ciudad que no es la 
suya y a la que tiene como un juguete para satisfacer 
su pasión política. No se puede gobernar Vinaròs 
pensando solo en políticas de izquierdas sino que 
debe gobernarse también con el cariño y el afecto que 
los vinarocenses se merecen. La Asociación de vecinos 
y cívica Raimundo d’Alós quiere lo mejor para Vinaròs 
y por ello deseamos suerte a nuestros gobernantes 
en su gestión al tiempo que solicitamos, como el 
gobierno, que se respeten los puntos y horarios de 
recogida de poda, pero generalmente la suerte se 
busca trabajando y por ahora el tripartito todavía no 
ha comenzado.

Soy un ciudadano de Vinaròs que considero que ha 
empezado usted con mal pie su mandato. Lo primero 
fue la concentración antitaurina, lo segundo el colgar 
la bandera gay en el balcón del consistorio, lo tercero 
el ‘arreglarse’ usted y sus compinches el sueldo, la 
jubilación y hasta el paro y para rematar el no cumplir 
con alguna obligación porque usted no la comparta.
Sobre el tema de los toros decirle que 
a mi personalmente ni fu ni fa, pero respeto a todas 
aquellas personas que si les gusta esta tradición 
española echa arte.
Lo de colgar banderas  que no sean las constitucionales 
considero que esta fuera de lugar, el ayuntamiento es 

la casa del pueblo no una sala de fiestas de algunos 
amigos suyos. Yo soy hetero pero tengo amigos gays 
y lesbianas. Los comentarios que me hacen sobre el 
tema es que esta celebración es un circo mediático 
pues ellos y ellas se sienten tan personas como 
cualquier otra con sus virtudes, sus defectos, sus 
valores, pero personas.
Sobre el tema de sus sueldos, como ciudadano usted 
no me inspira confianza en el sentido que tenían 
que arreglar el futuro de los vinarocenses, que es lo 
que usted dijo, pero no el suyo. Por lo cual entiendo 
ustedes no están en el gobierno para mejorar nuestra 
Ciudad ni la calidad de vida de sus conciudadanos 

sino por los papelitos de colores que se embuchacan.
Sobre que usted sea ateo o de cualquier otra religión 
no le exime del cumplimiento de sus obligaciones 
con sus conciudadanos. Cuando usted se presentó 
a las elecciones   ya sabía las obligaciones que 
tendría que cumplir. Demuestre que es una persona 
respetable, responsable, coherente y haga de tripas 
corazón, pero cumpla con sus conciudadanos y con 
su palabra dada. Le ruego que sea usted el alcalde 
de todos los ciudadanos de Vinaròs tal como decía 
su eslogan Tots i Totas Som Vinaròs.  Si no lo piensa 
cumplir  DIMITA USTED Y TODO SU VARIOPINTO 
GOBIERNO TRIPARTITO.

La setmana passada vats escoltar dos rodes de premsa, 
una del Partit Popular i una altra de l'equip de govern.
Bó de l'equip de govern nose, ja que l'únic que va parlar 
va ser l' alcalde, els altres dos regidors que estaven 
en la taula estaven per a fer de florer. Es beu que les 
regiduries que presidixen en tot el mes no han tengut 
cap activitat.Bó si que han tingut una, han fet un ple   
extraordinari i d'urgència per a soluccionarse els sous.
La roda de premsa del Sr. Alcalde em va paréixer 
bé. Em pareix correcte la revisió de contractes i la 
viabilitat d'algunes activitats. La informació de temes 
de l'Ajuntament, sobretot econòmics, i el que s'esta 
fent i es pensa fer, sobretot de temes demanats en els 
programes electorals i altres.
Però he de recordar-li al Sr. alcalde que amb les 
explicacions no és suficient, les explicacions han d'anar 
acompanyades de fets.
El dia seguent al de la roda de premsa de l' alcalde el 
PP també va fer la seua per a entre altres contestar, 

matisar i exposar la seua versió a la seua manera 
d'alguns temes exposats per l'alcalde. Açò és el que se 
sol cridar.”Les dos cares de la mateixa moneda.”
En la roda de premsa del PP el Sr. Amat, protagonista 
de la mateixa va manifestar que 6.700 euros d'estalvi 
de la brigada municipal, els 3.000 de la partida de 
publicitat. Inclús els 10.000 de factures sense assignació 
pressupostària i els més de 18.000 de factures sense 
pagar, són temes “molt poc significatius.”Clar per al Sr. 
Amat i el PP és més significatiu el gastar-se quasi un 
milió d'euros en la Plaça del Convent, en voreres i en 
arbres, quan més del 20% de la ciutadania de Vinaròs 
esta passant per una situació d'extrema necessitat. O 
potser serà més significatiu gastar-se 20.000 euros en 
una estàtua  per al carrer que ningú sap perquè, i per a 
estar en un magatzem. O voler gastar-se 500.000 euros 
en l'empastre de l'Auditori.
En la roda de premsa del Sr. Alcalde va fer menció als 21 
milions d'euros i que es convertiran en 25, que haurà 

de pagar la ciutadania de Vinaròs per les sentències del 
chapucer Pla General d' Ordenació    Urbana.
El Sr. Amat va passar del tema, ademes fent acusacions 
al PSOE i al PVI d' haver-se aprofitat del mateix.
La ciutadania vinarosenca és sabedora de la gestió que 
en el seu moment van fer del del  P G O U el PSOE i 
el PVI. També és sabedora que és honrradeza, dignitat 
i decència política reconéixer i acceptar els propis 
herrors.
Després d'haver comprovat la gestió dels últims anys 
del Partit Popular en l'oposició i els quatre últims com a 
govern municipal amb majoria absoluta, no té autoritat 
moral per a invitar a cap equip de govern a què realitze 
el que ells entenen com a constructiu o destructiu.
Motiu d'això és que en esta legislatura la ciutadania 
vinarosenca ha col•locat al PP on es mereix.”L'OPOSICIÓ.” 
El que han de saber fer és això, oposició, i no com 
sempre han fet, mirar “ les dos cares de la mateixa 
moneda.” 

Es de vergüenza que el alcalde salido de las últimas 
elecciones manifieste que no irá a ningún acto 
religioso. Pues deje de ser alcalde y vuelva a la 
educación, y de esa manera no perderá poder 
adquisitivo en su jubilación, tendrá más días de 
fiesta por las largas vacaciones escolares. Usted  Juró 
(perdón, por mandato imperativo) ser alcalde de 
todos y para todo, sea usted de religión musulmana, 
cristiana, budista, agnóstico o ateo. Ha dejado claro 
que no es creyente, pero es su obligación ir a una 
efemérides tan importante para parte del pueblo: los 
pescadores y  sus familias que celebraron el día de su 
Patrona la Virgen del Carmen, en una manifestación 
antigua y de gran arraigo popular sobre todo en 
los marinos y las gentes del mar, parte de las cuales 
quizás le voto. Usted debería haber hecho acto de 
presencia. Pero no. Usted odia lo religioso y me atrevo 
a decir que lo español: los toros, la Semana Santa, 
Las Navidades y todo aquello en que esté la iglesia 

de por medio.  Pues bien, átese los machos, y vaya 
allá donde van cientos o miles de personas en días 
señalados, lo eligieron para eso, para que administre 
bien nuestros recursos y para que nos demuestre 
que es usted el representante, máxima autoridad y 
el primer ciudadano de esta querida y maravillosa 
ciudad de Vinaròs. Sí no es así vuélvase a la educación, 
pues es señal de que el ayuntamiento le cae a usted 
y a su equipo muy grade y  no es precisamente el 
más adecuado, pues es poca o nula la experiencia 
que tienen en gobierno. Si no tenemos presencia del 
gobierno en las fiestas de Sant Sebastiá patrón de la 
ciudad, en la Inmaculada, etc., dimita. Creo que pensó 
que saldría nada mas que  concejal y que eso le daría 
unos miles mas de euros anuales a su presupuesto 
casero, pero resultó que salio ALCALDE,( malo pensó 
usted) así que SR PLÁ váyase hágase su NOU PLA, 
ganara más en enseñanza y no tendrá malas caras e 
incluso alguna manifestación de ciudadanos frente 

al ayuntamiento causadas por la preocupación de 
sus acciones. El pleno extraordinario a las 13,30h., 
planeado con alevosía, para tratar la subida de 
sueldos, acordados por su equipo y ya estaba todo 
atado y bien atado, con la oposición enterándose 
unos minutos antes, al mismo tiempo que el público 
asistente, poca ética está demostrando  quizás es que 
nunca pensó en ser alcalde con los votos obtenidos, 
hasta que unieron todas sus fuerzas los partidos de 
izquierda  y los catalanistas de Compromis 
desbancar al PP. DIJO KENNEDY : No es lo que Vinaròs 
hará por ti, si no lo que tú puedas hacer por Vinaròs y 
lo mejor para usted y los ciudadanos es que dimita. 
Es absurdo lo que dijo en el pleno, que no quiere 
cobrar menos que lo que cobraba en Educación deje 
el dinero a parte, pues no lo ha hecho .Nada hay más 
grande y satisfactorio que sentir que has cumplido 
con dignidad con tu deber.
Atentamente
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PESCA

Andrés Albiol Pelicà sunyós

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE JUNY DEL 2015 (II)

De vegades sobre el cel marítim es veuen 
formacions d'aquests ocells que van i vénen del 
delta del riu Ebre i el Prat de Cabanes. 

En castellà li diuen pelicano ceñudo, en francès 
pélican frisé, en anglès palmation pelican i en 
alemany Krauskopfpelikan. El seu nom científic 
és Pelicanus crispus.

Aquestes aus el seu principal característica és el 
plec cutani, elàstic i nu a manera de sac baix del 
pic inferior.

De cos poderós, coll llarg, potes curtes i amples, 
amb el dit polze cap a davant. Amb membrana 
entre els quatre dits per nedar sobre la superfície 
de l'aigua. En el cap té les glàndules de la sal 
que li sobra quan s'alimenta dels productes del 
mar.

És de color gris platejat en la part superior i la 
inferior grisa pàl·lida. El pit groc, La borsa-sac 
rosa. Les plomes del coll arrissades. Ulls clars i 
potes fosques. Cada any canvien el plomatge.

Pot mesurar 2,5 m. de punta a punta de les ales 
i pesar 15 Kg

Per a la reproducció hi ha joc nupcial. Cria en 
llacunes costaneres en nius que construeix 
amb herbes. Posa 4 o 5 ous grans i blancs, 
que incuben tots dos progenitors un mes. 
Alimenten als pollets amb peixos semidigerids. 
Alcen el vol als dos mesos de vida. Són tranquils 
i sociables. No temen a l'home. Volen a gran 
altura en esbarts jeràrquics formant línies 
regulars. Realitza períodes curts de planatge.

Bussegen solos entre roques i hierbazals. 
Acciona les ales sota l'aigua. Poden caçar 
peixets en grup en semicercle. Sol prendre 
carrera per elevar-se.

    PEIXOS
Melva                                                             6 Kg.
Escrita (Raya)                                            102
Mantes (Batoideos)                                     57
Besuc (Besugo)                                         347
Rallat (Bonito)                                             19
Congre (Congrio)                                        54
Gall (Pez de San. Pedro)                           110
Orá (Dorada)                                              299
Musoles (Escualos)                                   23
Gallineta (Cabracho)                                 290
Sorell (Jurel)                                              14
Esparall (Raspallón)                                 35
Palá (Lenguado)                                     194
Sarg (Sargo)                                             81
Lliri (Anjova)                                             127
Llobarro (Lubina)                                      115
Panagal (Gallineta nórdica)                       60
Mabre (Herrera)                                        752
Aranya (Araña)                                           10
Pagell (Breca)                                         2.005

Lluç (Pescadilla, Merluza)                        287
Rape (Rape)                                             365
Aspet (Espetón)                                        221
Juriola (Rubio)                                            25
Moll (Salmonete)                                       120
Morralla (Serrano, etc)                                 70
Mero                                                               5
Bacoreta                                                     75
Sorella (Jurel real)                                      230
Llisa (Mújol)                                                320
Pagre (Pargo)                                               45
Vis (Estornino)                                             38
Gatet (Pintarroja)                                          80
Rata (Miracielo)                                            52
Tigre (Lenguado portugués)                        162
Corva (Corvallo)                                           132
Mamona (Brótola de fango)                           81
Déntol (Dentón)                                            32
Chopa                                                           60
Palometa blanca                                            3
Corvina (Reig)                                                9 

Sarg (Sargo)                                                   6
Vidriá (Mojarra)                                               27
Salpa (Salema)                                               33
Rom (Rémol)                                                   5
Varis (Varios)                                                  50
                                                                  ______    
Total.............................                             69.505
CRUSTACIS:                  
Llagostí                                                       1.384
Galera                                                              50
Llagosta (Langosta)                                        191
Llomàntol (Bogavante)                                     10
                                                                     _____
Total......................................                1.641
 MOL·LUSCOS:
Calamar                                                10
Sipia                                                            1.699
Polp  roquer (Pulpo roquero)                        507
Cargol (Caracol, Cañailla)                        50
Varis (Varios                                             49

                                                             ______
    Total……………………                 2.263
Total Tremall i d’altres Arts……   11.219

            PEIXOS
Seitó (Boquerón)                              20.823
Rallat (Bonito)                                         52                       
Orà (Dorada)                                            21
Sorell (Jurel, Chicharro)                           38
Lliri (Anjova)                                          107
Pagel (Breca)                                      1.127
Aspet (Espetón)                                      11
Sardina                                                3.295
Sorella (Jurel real)                               1.373
Bis (Estornino)                                         540
Palometa (Palometón)                              9
Salpa (Salema)                                          7 
                                                         _______
     Total Cèrcol ………………       27.405

Aguas veraniegas, tranquilas y productivas
Semana con cinco jornadas laborales que se pudo trabajar bien en todas las pesquerías. 
El estado de la mar resultó calmado y se pescó a base de bien nuestros típicos pescados 
y mariscos. Y las cotizaciones también estuvieron aceptables para el salario del pescador.
La pesca de arrastre está inmersa en los dos meses de la anual parada biológica. 
Así los armadores de los bous están efectuando funciones de mantenimiento a dichas 
embarcaciones para la puesta a punto que podrán operar en el mes de septiembre.
El cerco sigue con buenas capturas de peix blau. El lunes tres traíñas pillaron 200 cajas de pagel 
(7 Kg./caja), 500 de boquerón y 100 de sardina. El martes cuatro llums atraparon 200 cajas de 
lliri, 900 de seitó y 100 de sardina. El miércoles dos barcas llevaron 550 cajas de ‘oro azul’ y 50 
de sardina. Y el jueves tres barcos desembarcaron mil cajas de boquerón y cien de sardina. La 
procedencia era; dos de Vinarós, una de Velez-Málaga y otro de Adra.
Las barquitas artesanales trasmalleras, la mitad se dedica al langostino y conjuntamente pescan 
sepia, caracol, mabre y galera. Un par captura lenguado y rombo. Varios operan tras la pescadilla, 
corva y dentón. Y tres lo hacen en busca de langosta, bogavante, gall, gallineta, panegal, pagre, 
rap, chopa, raya y mamona.
El palangre de costa pescó con el arte de anzuelos bacoreta, sorella, orá y congre.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo ha comenzado bien la campaña con estos recipientes 
de arcilla y de plástico. Subastan ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’ Análisis consumo pescado en la UE (I)
Los españoles somos los primeros en el ranking de la Unión Europea en consumir pescados, 
así que estamos en una media anual por persona próxima a los 40 Kg. (incluido los hogares, 
restauraciones, colegios, etc.) Según la reciente encuesta, la frecuencia con que se degustan 
pescados, la media en dichos países comunitarios es de un 2 % de personas que lo comen todos 
los días, un 6 % lo degustan cuatro veces o mas por semana, el 30 %  lo come entre dos y tres 
veces por periodo semanal, un 32 % lo hace un vez por semana, un 12 % come una vez cada dos 
semana y un 7 % una vez al mes.
Comparado con España estas cifras vemos que el 2,2 % comemos todos los días. El 17 % 
consumimos productos del mar cuatro veces por semana y un 53,3 % lo hacemos dos o tres 
veces semanales. Además, aquí tenemos un grupo del 1,2 % que nunca degusta pescados y en 
Europa es del 2 %.
Italia nos sigue como país donde hay una mayor frecuencia en comer productos del mar.
Los países que menos comen son Alemania y Holanda, encabezando la lista donde nadie come 
pescado todos los días, y más de un 6 % no lo consumen nunca.

Subastas matinales de pescado azul.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESPORTS

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.

El passat diumenge 19 de juliol va tenir 
lloc la Patinada Popular 2015, dintre 
de la Campanya d’Esport Popular del 
CME. Es tracta d’una activitat esportiva 
que el CME vol implantar durant el 
període estival per tal de fomentar la 
pràctica esportiva als ciutadans de 
Vinaròs, comarca i visitants. 
La participació va superar els 60 
participants, que van gaudir d’un dia 
festiu sobre rodes, amb patinets, patins 
i monopatins. La valoració del CME és positiva, 
ja que la participació és bona però es busca una 
major implicació de la gent i dels visitants que 
venen a passar l'estiu a Vinaròs. Pe l'any que ve el 
CME buscarà millorar aquesta activitat i pot ser, 
donar la sorpresa. 

Menció especial al CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
VINARÒS que s’ha implicat des del primer moment 
amb aquesta prova i no sols van participar sinó que 
van organitzar activitats per als participants junt 
amb CME. Agrair també a la Policia Local i Creu 
Roja.

Valoració de la patinada popular 2015 8 agosto 21:00h 

Fín Benéfico: COCEMFE MAESTRAT
Asociación de personas discapacitadas

15 min. antes de la salida de la prueba
Carrera para discapacitados        .
COCEMFE MAESTRAT        l

C/d’Àngel
Giner Ribera
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PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

Desde el 15 al 19 de julio, se celebró  en la vecina 
localidad de Amposta el II Open Internacional de 
Ajedrez 2015, mediante un sistema suizo a 9 rondas. 
En él competían un total de 58 jugadores venidos de 
toda la comunidad de Catalunya y Valencia, contando 
entre ellos con la participación en el mismo de cuatro 
grandes Maestros internacionales,  dos Maestros Fide 
y seis Maestros Catalanes del ajedrez. 
Por nuestra parte resaltar la meritoria participación 
de toda la representación ajedrecística del Ruy López 

Vinaròs, que lucharon y consiguieron importantes 
victorias, tanto en las categorías absolutas como en 
las infantiles, percibiendo todos ellos premios sus en 
diferentes categorías. Así Diego Zafra y Pau Morales 
fueron campeón y subcampeón respectivamente 
en la categoría sub12, Carlos Albert, José Javier 
Martínez y Carlos Arturo Oñate  recibieron premio 
por quedar en los primeros puestos de su tramo de 
ELO y Stephan Oomen recibió el premio al mejor 
jugador del Maestrat . Mención especial también 

tuvo la partida de la Ronda 1 entre el Maestro Catalán 
Rubén Fernández Soriano y el vinarocense José Javier 
Martínez como la más disputada del torneo tras las 
más de cuatro horas y media de duración, saliendo 
vencedor nuestro incansable jugador.
Enhorabuena a todos ellos y esperamos que se pueda 
superar el alto nivel impuesto por éstos campeones 
en futuros eventos.

Podio para todos los jugadores del Club de ajedrez 
Ruy López Vinaròs en el Open Internacional de Amposta

El pasado 10 y 11 de Julio,se 
celebró el Campeonato 
Autonómico de Patinaje 
Artístico en Alberic.
Hasta allí, se desplazaron 71 
deportistas, pertenecientes a 
la Federación de Patinaje de la 
Comunidad Valenciana.  
El "Club Patinatge Artístic de 
Vinaròs" estuvo representado 
por dos patinadoras de la 
categoría INFANTIL: Anna Gil y 
Corinne Nolasco.

Tras la realización de los 
entrenos oficiales del viernes, 
el sábado tuvo lugar la 
competición.
Por la mañana, nuestras 
deportistas, realizaron los 
programas cortos y durante 
la tarde, defendieron su disco 
largo.
La tarde del sábado, fue muy 
emocionante, intentando 
realizar a la perfección sus 
programas largos, con el fín 

de subir alguna posición con 
respecto a la mañana. ,
Finalmente, Anna, consiguió 
un segundo puesto y Corinne, 
quedó en séptimo lugar.
Aún no se puede decir, si Anna 
ha obtenido plaza para los 
próximos Estatales.
Nuevamente, aprovechamos la 
ocasión para felicitar a nuestras 
participantes y nuestras 
entrenadoras, por el trabajo y 
dedicación realizado.

"El Club Patinatge Artístic de Vinaròs, consigue la segunda plaza  
en el Campeonato Autonómico 2015"

CURSA DEL LLOP 

El diumenge dia 19 dos atletes del Club Esportiu Vinaròs 
van participar en aquesta mítica cursa que consta en 
pujar el port del Caro des.de la localitat de Tortosa 
en total 21km amb desnivells molt pronunciats. Gran 
resultat per als dos atletes: Paco Balastegui 1h51'26",4t 
classificat i Vicent Martorell 2h09'40" 12ºclassificat.
Enhorabona als dos.

El passat 18 de Juliol a la veïna localitat de Campredó, es 
va disputar, un any més, el Triatló de Festes per muntanya 
Vila de Campredó. En un circuit on la natació era de 600m 
per les aigües del riu Ebre, el sector de ciclismo de 16kms 
per muntanya i per finalitzar 4kms corrent.
Els nostres representants del Club Triatló JijiJaja van ser: 
Santi Matamoros, Marc Chaler i Dani Sorli. També es va 
contar per a disputar la competició amb els més menuts 
de la casa, on Santi Matamoros i Claudia Matamoros van 
aconseguir ambdos podi, aconseguint Claudia l’escaló 
més alt del podi, demostrant d’aquesta manera la gran 
progressió positiva que els nostres joves están portant a 
terme.
Des d’aquí, la nostra més sincera enhorabona a tots ells.

TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

El passat 19 de Juliol, el nostre 
triatleta Carlos Valero va 
destacar en la seva actuació en 
el Triatló Skoda distancia Sprint 
de Barcelona. En una competició 
on el nombre d’assistents era 
contat per centenars, el nostre 
representant del Club Triatló 
JijiJaja Vinaròs va lograr finalitzar 
baixant la barrera de l’hora i 
quart, i acabant en 1:10:00h, 
demostrant el seu gran estat de 
forma.

TRIATLÓ SKODA BARCELONA
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

El passat cap de setmana es va celebrar a les Piscines 
Monte Tossal d’ Alacant, el Campionat Autonòmic 
Junior- Absolut d’estiu, amb la participació de 23 Clubs 
d’arreu de la Comunitat Valenciana i un total de 319 
nedadors.
El Club Natació Vinaròs va acudir amb el tècnic Albert 
Delmonte, l’equip masculí junior, format per: Xavi 
Bordes, Joan Ferrer, David León i David Miranda i 
l’equip femení  junior, format per: Maria Compte, Llúcia 
Jaime, Laia Albiol i Paula Jovaní.
Després d’una gran temporada realitzada, assolint 
la 11ena plaça per equips en categoria masculina al 
Campionat d’Espanya la setmana anterior, la millor 
classificació mai obtinguda pel nostre club, els nostres 
juniors es desplaçaven a Alacant per a intentar 
revalidar el títol de Campions Autonòmics d’aquesta 
categoria, enfrontant-se a equips molt més nombrosos 
i que disposen de millors condicions d’entrenament. 
Tot i això els nostres no van baixar la guàrdia en cap 
moment, puntuant en totes les proves que nedaven, 
aconseguint dos medalles d’or, cinc de plata i cinc de 
bronze, a més a més de l’or en 4x200, plata en 4x100 

estils i el bronze de 4x100 lliures.
Al finalitzar la primera jornada ja ens situàvem en tercer 
lloc de la classificació general masculina, a tan sols 14 
punts del primer, distància que a poc a poc s’anava 
reduint fins el punt d’arribar al relleu d’estils, darrera 
prova del campionat, amb un avantatge de 45 punts 
sobre el segon classificat, el Castalia. Després d’un 
gran relleu amb medalla inclosa, l’equip junior masculí 
es proclamava CAMPIO AUTONOMIC, repetint la fita 
aconseguida també a l’ hivern.
Per la seua part les xiques van obtenir uns bons 
resultats , nedant al nivell requerit per  a un campionat 
com aquest,  competint  en proves individuals i també 
en relleus.
Les marques individuals  van ser:
- Maria Compte: 400 lliures: 5’01”43, 200 lliures: 
2’20”43, 100 lliures: 1’04”23, 50 lliures: 29”51.
- Laia Albiol: 200 braça: 2’54”92, 200 lliures: 
2’23”33, 100 lliures: 1’06”79.
- Llúcia Jaime: 200 estils: 2’52”45, 50 esquena: 
35”58.
- Paula Jovaní: 400 lliures: 5’06”37.

- Joan Ferrer: 400 lliures: 4’18”54, 200 lliures: 
2’01”51, 100 lliures: 56”53, 50 lliures: 26”29.
- Xavi Bordes: 800 lliures: 8’34”81, 200 lliures: 
1’58”69, 200 papallona: 2’11”58, 100 papallona: 1’01”72.
- David León: 1500 lliures: 16’40”91, 400 lliures: 
4’12”56, 200 esquena: 2’11”38, 100 esquena: 1’02”69.
- David Miranda: 400 estils: 4’46”36, 200 estils: 
2’13”79, 200 esquena: 2’16”53, 100 lliures: 56”15.
Classificació final junior masculina:
- 1  C.N. VINAROS  303,5 
-  2  CST-CST COSTA AZAHAR 283,0 
- 3  C. VALENCIANO  251,0
- 4 C.N.OLYMPIC DOM BOSCO  247,0
Amb això finalitza el calendari de competicions en 
piscina. Una vegada més el Club Natació Vinaròs 
ens ha fet tornar a sentir orgullosos amb aquests 
nedadors i tècnics, que han sabut lluitar i defendre el 
nom de Vinaròs en totes les competicions, tant a nivell 
autonòmic com nacional.
Gràcies pel vostre esforç i dedicació.
Enhorabona campions!!!
Ens veurem  a la Travessia del Port del proper dia 
2 d’Agost com a remat final de la temporada .Vos 
esperem a tots !

EL CLUB NATACIÓ VINARÒS CAMPIÓ AUTONÒMIC 
JUNIOR- ABSOLUT D’ESTIU 2015

El  viernes  17 de julio  el   Club de Tenis Vinaròs   
organizó un ‘sopar a la fresca’ para los socios 
e invitados donde se obsequió con aperitivos 
,bebida y cava para los asistentes por un módico 
precio de 2€ socios y 3,50€ no socios y donde nos 
reunimos más de cien comensales a la vez también 
se disputaron los playoff de ascenso/descenso de 
la Liga de Empresas de Padel   donde Reciclados 
Vinaròs ganó 2 a 1 a Grip 2   gestión Deportiva 
S.L. en tres partidos vibrantes que se decidieron 
al tercer set y el de las chicas  al tie break, en el 
partido más emocionante de la noche. Finalmente, 
Reciclados Vinaròs continuará una temporada más 
en primera división 
y Grip 2 Gestion Deportiva tendrá que esperar a 
la siguiente temporada para ascender a primera 
división.
Esta semana se disputará la intercopa de empresas 
Suerte a todos los equipos participantes

Cena al aire libre y play off de la Liga de Empresas de Pádel
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FUTBOL. CF UNITED VINAROS FCP

Una ruta gastronòmica on el llagostí és el protagonista 
a un preu molt contingut, per la qualitat que hem pogut 
constatar que s’ofereix, i amb l’al·licient de participar en 
un concurs. El Tapa Tour llagostí de Vinaròs és, sense cap 
dubte, tota una experiència que et convida a conèixer 
la creativitat de la cuina vinarossenca a través de 13 
restaurants distribuïts per diferents punts del casc urbà.  
Petites obres d’art gastronòmiques inspirades, algunes 
d’elles en indrets de la localitat, o la seua essència.  

Si voleu participar en el concurs del Tapa Tour, heu de fer una ruta 
con la que us presentem en aquest reportatge, visitant almenys 5 
restaurants o bars participants. Després cal votar la tapa que més 
us ha agradat omplint les dades personals i dispositant el full a 
una urna que hi ha a cada local participant, o bé a la Tourist Info. 
Són 13 els restaurants que podeu visitar per disfrutar d’aquesta 
iniciativa, amb propostes molt originals i presentades com a 
autèntics plats de xicotet format on els llagostins mariden amb 
productes molt diversos. 
Premsa local i bloggers gastronòmics vam poder realitzar part del 
recorregut del  Llagostí Tapa Tour, veient com es feien les tapes i 
parlant amb els cuiners. 

Comencem la ruta a l’Hostal Teruel, 
amb una recepta amb reminiscències 
falleres: llagostí al caloret i 
semiesferes de gintònic, i per veure, 
es podia escollir entre una copa de 
vi o cervesa. Una tapa contundent, 
i alhora refrescant, amb una molt 
bonica presentació amb un llagostí 
capitanejant una barca, com explicava 
el cuiner, Roberto Belmonte. Un gran 
inici.

La tapa: 
Llagostí al 
caloret i 

semiesferes 
de gintònic

Un tomb pel 
Tapa Tour 
llagostí de 
Vinaròs

Vinaròs
és turisme

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

VI 
LLAGOSTÍ

DE VINARÒS

10 de juliol  
al 9 d’agost
 Vinaròs 2015

VISITA  
5 ESTABLIMENTS 

I VOTA LA TEUA 

TAPA PREFERIDA

Fullets disponibles a  

TOURIST INFO VINARÒS

Ps. de Colom. Tel. 964 453 334

Tapa de Llagostí + beguda = 5 ¤
RESTAURANTS PARTICIPANTS:

Bergantin, La Isla, El Langostino de Oro, 
Rafel lo Cristalero, L’Olivera, Vinya d’Alòs, 
Teruel, Tasca Cha Sisco, Brasa Cha Sisco, 

Morrison Tavern, Nou Parada,  
El Puerto, Folet 
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X.Flores

L’ANY DE LES 5 LLIGUES, el dia 20 juny 
2015 va ser un dia inoblidable, 420 
persones van gaudir de la festa del CF 
Control i Passe Vinaros, a mi i la meva 
família ens heu fet passar un dia que mai 
podrem oblidar, heu estat tots genials, 
vull agrair a tots els alumnes, COS TECNIC, 
familiars i amics el tracte que hem rebut 
de la vostra banda, també vull agrair la 
presència de la nostra Reina i dames de les 
festes de Sant Joan i Sant Pere 2015, hem 
rebut multituds de detalls per la vostra 
part, ha estat impressionant, ens heu 
fet passar un dels dies més feliços de la 
nostra vida, tots formeu una gran família, 
com ja he comentat en el lliurament de 
premis, esportivament ha estat un èxit, 
agrair a tots els que desinteressadament 
heu col•laborat en tota la preparació 
del lliurament de premis, a tots, no em 

vull deixar a ningú, seguirem treballant 
UNITED per intentar millorar.
Falten en les fotos, Alex Reinon, Itzan, 
Ernesto, Oriol Marti, Piter, Bahia, David, 
Nicolas, Roger Marti, Erik Danta, Enzo 
Amaya, Mauro Pagnoni, Julia Vizcano, 
Pablo Ros y Kevin.
Com molts sabeu el club s'ha fusionat amb 
el CE FUTUR 09, la decisió ha estat fàcil, a 
causa de la bona sintonia entre els dos 
clubs i que és el que s'estava demandant 
des de la ciutadania, el club es denomina 
CF UNITED VINAROS FCP

Obertes les inscripcions temporada 
2015/2016 
http://www.unitedvinaros.com/
GRACIES A TOTS

ARA SOM CF UNITED VINAROS FCP

El CF Control i Passe Vinaròs acomiada 
la temporada 2014/2015 per la porta gran

Infantil, campió de lliga Alevin A, campió de lliga

Alevin B, 4º classificat Benjamín A, campió de lliga

Benjamin B, 6º classificat Prebenjamin A, campió de lliga

Prebenjamin B, Campió de lliga Xupetines, No compiten, Fantasticos
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Restaurant La Isla
La tapa: Risotto de fonoll fresc amb 
aire de llima i llagostí
Restaurant Nou Parada
La tapa: Calamaret farcit de fruits de 
la mar i llagostins
Restaurant Vinya d’Alòs
La tapa: El rei del mar
Bar restaurant Puerto
La tapa: Llagostí al natural sobre llit 
de guacamole, cruixent de plàtan i 
escuma de mar
Bar restaurant Folet
La tapa: Delícies Folet

Morrison Tabern
La tapa: Croquetes casolanes 
Morrison de llagostí acompanyades 
d’ensalada de brots de cirerols
Brasa Cha Sisco
La tapa: Llagostins amb fina capa 
de crema de poma abrigada amb 
galta de vedella, amb espuma 
d’espàrrecs silvestres, puré de 
patata i safranòria
Tasca Cha Sisco
La tapa: llagostins i vieira amb 
edredó de beixamel i fa, fornejat al 
180 graus

Seguint la ruta, tocava després 
provar la tapa que ens preparava 
Salvador Alcaraz, el xef de El 
Langostino de Oro. Una tapa 
abundant i molt marinera, a base 
de polp, calamar, musclos i llagostí 
ben cuinats i “preparats amb 
afecte”, acompanyada de llagostins 
fets al mig pil pil i una torta estil 
del sud d’Espanya i d’un caneló de 
bacallà i salsa Yorkshire. Quasi un 
plat complet! 

Tercera parada: el restaurant Rafel lo Cristalero. El primer 
que a tots ens va sorprendre en entrar a la cuina va ser una 
acurada presentació, inspirada en la platja del Fortí. Tres 
llagostins cuinats de diferent manera, els protagonistes 
de la tapa: un a la planxa, un de bullit i un amb xocolata 
–som xocolaters!-  sorprenentment acompanyats amb 
galeta triturada, simulant l’arena de la platja, amb unes 
‘ones’ d’algues cruixents. Tots tres llagostins, aguantats a 
sobre d’una pedra de les que abans hi havia a la platja, 
i unes delicioses croquetes simulant l’espigó, com 
explicava el cuiner Rafel lo Cristalero. Una tapa molt 
vinarossenca i alhora, molt original. 

Marxem més que satisfets en direcció al port. Ens 
espera el restaurant Bergantín i ens rep Carlos 
Albiol, que amablement ens ofereix la beguda al 
gust. La seua germana, Inma, ens prepara la tapa 
al moment, i podem gaudir-ho en directe. Un 
moment molt didàctic, de quedar-se amb la boca 
oberta. Un cucurutxo fet de paper d’arròs que conté 
llagostins preparats en una vinagreta, melmelada 
de tomata, rúcula, sèsam, aguacate i acompanyat 
d’una crema de llagostins. Sorprenent, refrescant, 
diferent… just el que necessitàvem per aguantar 
fins a la quinta i última parada de la nit.

I amb la il·lusió de degustar 
la última tapa de la jornada, 
arribem a l’Olivera, on la cuinera, 
Clara Martín ens presenta un 
pinxo de mar i muntanya a base 
de primentó de padró, xampinyó, 
tomata cherry i carn, fet tot a la 
brasa i regat en oli de romer. Una 
gran i contundent despedida de 
tour, no sense abans votar la tapa 
preferida de la nit i participar al 
sorteig. 

La tapa: 
‘Tastets 

de mar amb 
caneló de 

bacallà i salsa 
yorkshire’.

Un tomb pel 
Tapa Tour 
llagostí de 
Vinaròs

La tapa: 
“Trio de 

llagostins a la 
platja del 

Fortí”.

La tapa: 
Cucurutxo de 
paper d’arròs 
amb llagostins, 
melmelada de 
tomata i ruca

La tapa: 
Pinxo mar i 

muntanya, amb 
llagostins, rellom 

ibèric i verduretes 
flamejades.

Este és un exemple de ruta Tapa Tour, però podeu fer qualsevol altre, donat que la oferta, com hem dit, és de 13 restaurants i bars que us poden oferir noves 
experiències gastronòmiques amb el llagostí com a ingredient principal. 
Les altres propostes (amb beguda inclosa, 5€)
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Tauler Municipal
18 juliol de 2015

Viatge a la  

Trobada de puntaires 

 Mirambell 

Dissabte 8 d’agost 
 
 
Eixida: 9.00h del Palau de Justícia 
De 10.30 a 13h: trobada de 
puntaires 
Dinar a la Todolella 

Restaurant El Guerrer 

  

 
 

Passeig lliure per la Todolella 
Preu 24€ (inclou autobús i dinar) 

Inscripció oberta a puntaires i a altres persones interessades. 
 

Organitza: col·lectiu de puntaires Vinaròs 
Informació: antiga escola Sant Sebastià 964 40 74 93      

Menú: 
1r plat a triar:    -     Olla de la casa 

- Entremesos 
2n plat   -   Caldereta de vedella 

Amanida, pa, beguda, postre i café.  

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía 
nº 1751  de fecha 14 
de julio de 2015 se 
procedió a la aprobación 
del padrón de la tasa 
del mercado municipal 
del primer semestre de 
2015, determinándose 
asimismo la exposición 
de las mismas en el 
Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de 
pago de dichas tasas será  
del 15 de julio de 2015 al 
15 de agosto de 2015.
Los recibos domiciliados 
recibirán el cargo en 
cuenta a partir del día 3 de 
agosto. El resto recibirán 
en su domicilio carta de 
pago para realizar ingreso 
en cualquiera de las 
formas allí indicadas.

Lo que se hace público 
para su general 
conocimiento.

Vinaròs, 14 de julio de 
2015

El Alcalde,  Enric Pla Vall

L'Ajuntament de 
Vinaròs informaDIJOUS 23

1  Stellarium, Inauguració del 
Festival Mediterrani de les Arts, 
A la Llum de la Lluna 

Acampada nocturna al Campus 
d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, 
contacontes i altres atraccions.
00.00 hores, la matinada del 22 al 23 
Coneixem el cel, amb una projecció 
d’imatges. Observació amb telescopis 
i observació assistida amb tauletes 
tàctils i el programa Planet. Observació 
de constel·lacions amb suport làser 
específic d’astrònoms. Aquesta 
activitat d’astronomia està dirigida per 
Dídac Mesa
Per a alumnes del Campus Illa Arts
Lloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal 
aplicat a la dansa 

(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gimnàs Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí

3  Exposició de còmics de 
Batman de Diego Latorre

Del dimarts 21 de juliol (inauguració a 
les 19.00 hores)
al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a 
diumenge de 18.00 a 21.00 h
Públic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García 
Bel

De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer 
del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de 
Pepi Queralt

Fins al 26 de juliol. Obert al matí
Tots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de 
Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de 
fotografies Els Conceptes de 
José Conceptes 

19.00 h
Degustació de còctels mediterranis
Públic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de 
Phanktom Cuarentayocho

19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, 
España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i 
Infantil de la Societat Musical 
La Alianza

20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la 
Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de 
Raíces Andaluzas

21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges 
Agustí Comes

(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo 
Alguacil

22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant 
Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els 
estels

Espectacle dissenyat especialment per 
A la Llum de la Lluna per La Muixeranga 
de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La 
Batucada d’ESMUVI

23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs

DIVENDRES 24 
15  Taller de llenguatge corporal 

aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la lluna
A càrrec dels monitors del Campus 
d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel 
Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròtics
Recitades per Lluïsa Lladó i Rosario 
Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la 
Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de 
Vinaròs i els seus joglars

21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, 
carrer Major, travessies del carrer 
Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè 
Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey 
León 

Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li 
foc d’Alcanar

21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors 
que hi vulguen assistir sota la 
responsabilitat d’un adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació 
astronòmica pública amb 
telescopis

22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
amb la col·laboració del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs
Lloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc
22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín 
Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i 
carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de 
Keila 

22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 
23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional 
festa blanca A la llum de la lluna, amb 
música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de 

grafitis i fotografia
Decoració de murals de la urbanització 
Vinaròs Plaza. Idea original de Chile
16.00 a 21.00 h
Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibañez

28  IV Festival Internacional de 
Circ i Teatre de Carrer, La Mar 
de Circ presenta la companyia 
Les Bleus de Travail amb l’obra: 
Voyage de noces

19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca 
Vinomio

A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig 
biogràfic de Carles Santos. 
Onada Edicions

Conclourà amb una interpretació 
musical a càrrec de Carles Santos i Inés 
Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 
20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, 
Fundació Caixa Vinaròs, carrer del 
Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra 
de la Societat Musical La 
Alianza

20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat 
Municipal, entrada per la plaça de 
Sant Telm

32  Concert de música Sacra a 
càrrec de Ravi 

21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant 
Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el 
drac Soterranya i el dragonet 
Guivan

Trobada de dracs i cercavila a càrrec 
del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia 
Julbe

22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de 
l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub 
Sesgat

A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’t
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer
18:00 h
A càrrec de Quin Clan Clown. 
Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu 
els xiquets i xiquetes de blanc)
Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig 
de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 
19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz 
amb la col·laboració de l’Acadèmia de 
ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó 
(estrena)

20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, 
Patrici Gil i Enrique Cornelles 
Contingut poeticomusical: poemes i 
textos propis
Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge 
Blink

21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda 
sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música 
barroca:@Bachenciana 

Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach
22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; 
Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, 
rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant 
Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira
22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig 
Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de 
canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu 
pot acariciar cada dia les 
ones blanques de la mar, és 
recomanable per a aquests dies 
d’arts mediterrànies, roba blanca 
per vestir, espelmes, teles blanques 
per decorar, així com motius 
mariners, per dotar de màgia la 
nostra ciutat i que així es note que 
som un poble que viu arran de mar, 
mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival 
mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA 
POGUT FER GRÀCIES A:
Diputació Provincial
Fundació Caixa Vinaròs
Amics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La Alianza
Nanos de Vinaròs i joglars
Orfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitans
Cinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de Vinaròs
Batucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Café Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de Vinaròs
La Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i Vinomio
Chile
Associació Por más vida
Piano Piano
Associació Quin Clan Clown
Grup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca Bachenciana
Oscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament 
de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani 
d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries

DIJOUS 23
1  Stellarium, Inauguració del 

Festival Mediterrani de les Arts, 
A la Llum de la Lluna 

Acampada nocturna al Campus 
d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, 
contacontes i altres atraccions.
00.00 hores, la matinada del 22 al 23 
Coneixem el cel, amb una projecció 
d’imatges. Observació amb telescopis 
i observació assistida amb tauletes 
tàctils i el programa Planet. Observació 
de constel·lacions amb suport làser 
específic d’astrònoms. Aquesta 
activitat d’astronomia està dirigida per 
Dídac Mesa
Per a alumnes del Campus Illa Arts
Lloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal 
aplicat a la dansa 

(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gimnàs Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí

3  Exposició de còmics de 
Batman de Diego Latorre

Del dimarts 21 de juliol (inauguració a 
les 19.00 hores)
al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a 
diumenge de 18.00 a 21.00 h
Públic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García 
Bel

De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer 
del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de 
Pepi Queralt

Fins al 26 de juliol. Obert al matí
Tots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de 
Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de 
fotografies Els Conceptes de 
José Conceptes 

19.00 h
Degustació de còctels mediterranis
Públic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de 
Phanktom Cuarentayocho

19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, 
España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i 
Infantil de la Societat Musical 
La Alianza

20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la 
Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de 
Raíces Andaluzas

21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges 
Agustí Comes

(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo 
Alguacil

22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant 
Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els 
estels

Espectacle dissenyat especialment per 
A la Llum de la Lluna per La Muixeranga 
de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La 
Batucada d’ESMUVI

23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs
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15  Taller de llenguatge corporal 

aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la lluna
A càrrec dels monitors del Campus 
d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel 
Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròtics
Recitades per Lluïsa Lladó i Rosario 
Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la 
Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de 
Vinaròs i els seus joglars

21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, 
carrer Major, travessies del carrer 
Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè 
Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey 
León 

Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li 
foc d’Alcanar

21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors 
que hi vulguen assistir sota la 
responsabilitat d’un adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació 
astronòmica pública amb 
telescopis

22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
amb la col·laboració del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs
Lloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc
22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín 
Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i 
carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de 
Keila 

22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 
23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional 
festa blanca A la llum de la lluna, amb 
música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de 

grafitis i fotografia
Decoració de murals de la urbanització 
Vinaròs Plaza. Idea original de Chile
16.00 a 21.00 h
Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibañez

28  IV Festival Internacional de 
Circ i Teatre de Carrer, La Mar 
de Circ presenta la companyia 
Les Bleus de Travail amb l’obra: 
Voyage de noces

19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca 
Vinomio

A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig 
biogràfic de Carles Santos. 
Onada Edicions

Conclourà amb una interpretació 
musical a càrrec de Carles Santos i Inés 
Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 
20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, 
Fundació Caixa Vinaròs, carrer del 
Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra 
de la Societat Musical La 
Alianza

20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat 
Municipal, entrada per la plaça de 
Sant Telm

32  Concert de música Sacra a 
càrrec de Ravi 

21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant 
Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el 
drac Soterranya i el dragonet 
Guivan

Trobada de dracs i cercavila a càrrec 
del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia 
Julbe

22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de 
l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub 
Sesgat

A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’t
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer
18:00 h
A càrrec de Quin Clan Clown. 
Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu 
els xiquets i xiquetes de blanc)
Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig 
de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 
19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz 
amb la col·laboració de l’Acadèmia de 
ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó 
(estrena)

20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, 
Patrici Gil i Enrique Cornelles 
Contingut poeticomusical: poemes i 
textos propis
Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge 
Blink

21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda 
sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música 
barroca:@Bachenciana 

Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach
22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; 
Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, 
rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant 
Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira
22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig 
Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de 
canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu 
pot acariciar cada dia les 
ones blanques de la mar, és 
recomanable per a aquests dies 
d’arts mediterrànies, roba blanca 
per vestir, espelmes, teles blanques 
per decorar, així com motius 
mariners, per dotar de màgia la 
nostra ciutat i que així es note que 
som un poble que viu arran de mar, 
mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival 
mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA 
POGUT FER GRÀCIES A:
Diputació Provincial
Fundació Caixa Vinaròs
Amics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La Alianza
Nanos de Vinaròs i joglars
Orfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitans
Cinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de Vinaròs
Batucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Café Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de Vinaròs
La Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i Vinomio
Chile
Associació Por más vida
Piano Piano
Associació Quin Clan Clown
Grup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca Bachenciana
Oscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament 
de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani 
d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries

DIJOUS 23
1  Stellarium, Inauguració del 

Festival Mediterrani de les Arts, 
A la Llum de la Lluna 

Acampada nocturna al Campus 
d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, 
contacontes i altres atraccions.
00.00 hores, la matinada del 22 al 23 
Coneixem el cel, amb una projecció 
d’imatges. Observació amb telescopis 
i observació assistida amb tauletes 
tàctils i el programa Planet. Observació 
de constel·lacions amb suport làser 
específic d’astrònoms. Aquesta 
activitat d’astronomia està dirigida per 
Dídac Mesa
Per a alumnes del Campus Illa Arts
Lloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal 
aplicat a la dansa 

(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gimnàs Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí

3  Exposició de còmics de 
Batman de Diego Latorre

Del dimarts 21 de juliol (inauguració a 
les 19.00 hores)
al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a 
diumenge de 18.00 a 21.00 h
Públic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García 
Bel

De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer 
del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de 
Pepi Queralt

Fins al 26 de juliol. Obert al matí
Tots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de 
Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de 
fotografies Els Conceptes de 
José Conceptes 

19.00 h
Degustació de còctels mediterranis
Públic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de 
Phanktom Cuarentayocho

19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, 
España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i 
Infantil de la Societat Musical 
La Alianza

20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la 
Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de 
Raíces Andaluzas

21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges 
Agustí Comes

(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo 
Alguacil

22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant 
Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els 
estels

Espectacle dissenyat especialment per 
A la Llum de la Lluna per La Muixeranga 
de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La 
Batucada d’ESMUVI

23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs

DIVENDRES 24 
15  Taller de llenguatge corporal 

aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la lluna
A càrrec dels monitors del Campus 
d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel 
Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròtics
Recitades per Lluïsa Lladó i Rosario 
Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la 
Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de 
Vinaròs i els seus joglars

21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, 
carrer Major, travessies del carrer 
Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè 
Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey 
León 

Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li 
foc d’Alcanar

21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors 
que hi vulguen assistir sota la 
responsabilitat d’un adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació 
astronòmica pública amb 
telescopis

22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
amb la col·laboració del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs
Lloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc
22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín 
Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i 
carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de 
Keila 

22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 
23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional 
festa blanca A la llum de la lluna, amb 
música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de 

grafitis i fotografia
Decoració de murals de la urbanització 
Vinaròs Plaza. Idea original de Chile
16.00 a 21.00 h
Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibañez

28  IV Festival Internacional de 
Circ i Teatre de Carrer, La Mar 
de Circ presenta la companyia 
Les Bleus de Travail amb l’obra: 
Voyage de noces

19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca 
Vinomio

A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig 
biogràfic de Carles Santos. 
Onada Edicions

Conclourà amb una interpretació 
musical a càrrec de Carles Santos i Inés 
Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 
20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, 
Fundació Caixa Vinaròs, carrer del 
Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra 
de la Societat Musical La 
Alianza

20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat 
Municipal, entrada per la plaça de 
Sant Telm

32  Concert de música Sacra a 
càrrec de Ravi 

21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant 
Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el 
drac Soterranya i el dragonet 
Guivan

Trobada de dracs i cercavila a càrrec 
del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia 
Julbe

22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de 
l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub 
Sesgat

A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’t
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer
18:00 h
A càrrec de Quin Clan Clown. 
Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu 
els xiquets i xiquetes de blanc)
Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig 
de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 
19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz 
amb la col·laboració de l’Acadèmia de 
ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó 
(estrena)

20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, 
Patrici Gil i Enrique Cornelles 
Contingut poeticomusical: poemes i 
textos propis
Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge 
Blink

21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda 
sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música 
barroca:@Bachenciana 

Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach
22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; 
Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, 
rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant 
Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira
22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig 
Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de 
canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu 
pot acariciar cada dia les 
ones blanques de la mar, és 
recomanable per a aquests dies 
d’arts mediterrànies, roba blanca 
per vestir, espelmes, teles blanques 
per decorar, així com motius 
mariners, per dotar de màgia la 
nostra ciutat i que així es note que 
som un poble que viu arran de mar, 
mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival 
mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA 
POGUT FER GRÀCIES A:
Diputació Provincial
Fundació Caixa Vinaròs
Amics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La Alianza
Nanos de Vinaròs i joglars
Orfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitans
Cinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de Vinaròs
Batucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Café Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de Vinaròs
La Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i Vinomio
Chile
Associació Por más vida
Piano Piano
Associació Quin Clan Clown
Grup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca Bachenciana
Oscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament 
de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani 
d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries

DIJOUS 23
1  Stellarium, Inauguració del 

Festival Mediterrani de les Arts, 
A la Llum de la Lluna 

Acampada nocturna al Campus 
d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, 
contacontes i altres atraccions.
00.00 hores, la matinada del 22 al 23 
Coneixem el cel, amb una projecció 
d’imatges. Observació amb telescopis 
i observació assistida amb tauletes 
tàctils i el programa Planet. Observació 
de constel·lacions amb suport làser 
específic d’astrònoms. Aquesta 
activitat d’astronomia està dirigida per 
Dídac Mesa
Per a alumnes del Campus Illa Arts
Lloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal 
aplicat a la dansa 

(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gimnàs Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí

3  Exposició de còmics de 
Batman de Diego Latorre

Del dimarts 21 de juliol (inauguració a 
les 19.00 hores)
al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a 
diumenge de 18.00 a 21.00 h
Públic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García 
Bel

De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer 
del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de 
Pepi Queralt

Fins al 26 de juliol. Obert al matí
Tots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de 
Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de 
fotografies Els Conceptes de 
José Conceptes 

19.00 h
Degustació de còctels mediterranis
Públic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de 
Phanktom Cuarentayocho

19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, 
España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i 
Infantil de la Societat Musical 
La Alianza

20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la 
Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de 
Raíces Andaluzas

21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges 
Agustí Comes

(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo 
Alguacil

22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant 
Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els 
estels

Espectacle dissenyat especialment per 
A la Llum de la Lluna per La Muixeranga 
de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La 
Batucada d’ESMUVI

23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs

DIVENDRES 24 
15  Taller de llenguatge corporal 

aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la lluna
A càrrec dels monitors del Campus 
d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel 
Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròtics
Recitades per Lluïsa Lladó i Rosario 
Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la 
Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de 
Vinaròs i els seus joglars

21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, 
carrer Major, travessies del carrer 
Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè 
Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey 
León 

Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li 
foc d’Alcanar

21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors 
que hi vulguen assistir sota la 
responsabilitat d’un adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació 
astronòmica pública amb 
telescopis

22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
amb la col·laboració del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs
Lloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc
22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín 
Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i 
carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de 
Keila 

22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 
23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional 
festa blanca A la llum de la lluna, amb 
música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de 

grafitis i fotografia
Decoració de murals de la urbanització 
Vinaròs Plaza. Idea original de Chile
16.00 a 21.00 h
Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibañez

28  IV Festival Internacional de 
Circ i Teatre de Carrer, La Mar 
de Circ presenta la companyia 
Les Bleus de Travail amb l’obra: 
Voyage de noces

19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca 
Vinomio

A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig 
biogràfic de Carles Santos. 
Onada Edicions

Conclourà amb una interpretació 
musical a càrrec de Carles Santos i Inés 
Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 
20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, 
Fundació Caixa Vinaròs, carrer del 
Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra 
de la Societat Musical La 
Alianza

20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat 
Municipal, entrada per la plaça de 
Sant Telm

32  Concert de música Sacra a 
càrrec de Ravi 

21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant 
Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el 
drac Soterranya i el dragonet 
Guivan

Trobada de dracs i cercavila a càrrec 
del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia 
Julbe

22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de 
l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub 
Sesgat

A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’t
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer
18:00 h
A càrrec de Quin Clan Clown. 
Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu 
els xiquets i xiquetes de blanc)
Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig 
de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 
19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz 
amb la col·laboració de l’Acadèmia de 
ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó 
(estrena)

20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, 
Patrici Gil i Enrique Cornelles 
Contingut poeticomusical: poemes i 
textos propis
Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge 
Blink

21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda 
sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música 
barroca:@Bachenciana 

Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach
22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; 
Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, 
rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant 
Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira
22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig 
Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de 
canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu 
pot acariciar cada dia les 
ones blanques de la mar, és 
recomanable per a aquests dies 
d’arts mediterrànies, roba blanca 
per vestir, espelmes, teles blanques 
per decorar, així com motius 
mariners, per dotar de màgia la 
nostra ciutat i que així es note que 
som un poble que viu arran de mar, 
mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival 
mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA 
POGUT FER GRÀCIES A:
Diputació Provincial
Fundació Caixa Vinaròs
Amics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La Alianza
Nanos de Vinaròs i joglars
Orfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitans
Cinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de Vinaròs
Batucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Café Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de Vinaròs
La Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i Vinomio
Chile
Associació Por más vida
Piano Piano
Associació Quin Clan Clown
Grup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca Bachenciana
Oscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament 
de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani 
d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries

DIJOUS 23
1  Stellarium, Inauguració del 

Festival Mediterrani de les Arts, 
A la Llum de la Lluna 

Acampada nocturna al Campus 
d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, 
contacontes i altres atraccions.
00.00 hores, la matinada del 22 al 23 
Coneixem el cel, amb una projecció 
d’imatges. Observació amb telescopis 
i observació assistida amb tauletes 
tàctils i el programa Planet. Observació 
de constel·lacions amb suport làser 
específic d’astrònoms. Aquesta 
activitat d’astronomia està dirigida per 
Dídac Mesa
Per a alumnes del Campus Illa Arts
Lloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal 
aplicat a la dansa 

(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gimnàs Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí

3  Exposició de còmics de 
Batman de Diego Latorre

Del dimarts 21 de juliol (inauguració a 
les 19.00 hores)
al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a 
diumenge de 18.00 a 21.00 h
Públic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García 
Bel

De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer 
del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de 
Pepi Queralt

Fins al 26 de juliol. Obert al matí
Tots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de 
Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de 
fotografies Els Conceptes de 
José Conceptes 

19.00 h
Degustació de còctels mediterranis
Públic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de 
Phanktom Cuarentayocho

19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, 
España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i 
Infantil de la Societat Musical 
La Alianza

20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la 
Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de 
Raíces Andaluzas

21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges 
Agustí Comes

(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo 
Alguacil

22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant 
Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els 
estels

Espectacle dissenyat especialment per 
A la Llum de la Lluna per La Muixeranga 
de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La 
Batucada d’ESMUVI

23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs

DIVENDRES 24 
15  Taller de llenguatge corporal 

aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la lluna
A càrrec dels monitors del Campus 
d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel 
Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròtics
Recitades per Lluïsa Lladó i Rosario 
Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la 
Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de 
Vinaròs i els seus joglars

21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, 
carrer Major, travessies del carrer 
Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè 
Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey 
León 

Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li 
foc d’Alcanar

21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors 
que hi vulguen assistir sota la 
responsabilitat d’un adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació 
astronòmica pública amb 
telescopis

22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
amb la col·laboració del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs
Lloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc
22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín 
Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i 
carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de 
Keila 

22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 
23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional 
festa blanca A la llum de la lluna, amb 
música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de 

grafitis i fotografia
Decoració de murals de la urbanització 
Vinaròs Plaza. Idea original de Chile
16.00 a 21.00 h
Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibañez

28  IV Festival Internacional de 
Circ i Teatre de Carrer, La Mar 
de Circ presenta la companyia 
Les Bleus de Travail amb l’obra: 
Voyage de noces

19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca 
Vinomio

A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig 
biogràfic de Carles Santos. 
Onada Edicions

Conclourà amb una interpretació 
musical a càrrec de Carles Santos i Inés 
Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 
20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, 
Fundació Caixa Vinaròs, carrer del 
Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra 
de la Societat Musical La 
Alianza

20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat 
Municipal, entrada per la plaça de 
Sant Telm

32  Concert de música Sacra a 
càrrec de Ravi 

21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant 
Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el 
drac Soterranya i el dragonet 
Guivan

Trobada de dracs i cercavila a càrrec 
del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia 
Julbe

22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de 
l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub 
Sesgat

A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’t
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer
18:00 h
A càrrec de Quin Clan Clown. 
Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu 
els xiquets i xiquetes de blanc)
Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig 
de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 
19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz 
amb la col·laboració de l’Acadèmia de 
ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó 
(estrena)

20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, 
Patrici Gil i Enrique Cornelles 
Contingut poeticomusical: poemes i 
textos propis
Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge 
Blink

21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda 
sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música 
barroca:@Bachenciana 

Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach
22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; 
Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, 
rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant 
Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira
22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig 
Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de 
canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu 
pot acariciar cada dia les 
ones blanques de la mar, és 
recomanable per a aquests dies 
d’arts mediterrànies, roba blanca 
per vestir, espelmes, teles blanques 
per decorar, així com motius 
mariners, per dotar de màgia la 
nostra ciutat i que així es note que 
som un poble que viu arran de mar, 
mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival 
mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA 
POGUT FER GRÀCIES A:
Diputació Provincial
Fundació Caixa Vinaròs
Amics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La Alianza
Nanos de Vinaròs i joglars
Orfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitans
Cinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de Vinaròs
Batucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Café Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de Vinaròs
La Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i Vinomio
Chile
Associació Por más vida
Piano Piano
Associació Quin Clan Clown
Grup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca Bachenciana
Oscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament 
de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani 
d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries

Vinaròs
és turisme

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

LLA
GOS

TÍ

VIII 
JORNADES

DE CUINA
DEL

10 de juliol  
al 9 d’agost
 Vinaròs 2015
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Tauler Municipal
18 juliol de 2015

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA:

Regidoria de Comerç informa:

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:
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

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

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

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA 
DAURADA

Es comunica a les persones interessades 
a obtenir la targeta daurada per poder 
accedir al transport públic urbà de manera 
gratuïta,  que el proper dia  que es durà 
a terme la seva tramitació serà el dia 7 
'agost de 2015

Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat 
i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

 
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS  

ACTIVITATS MES DE JULIOL-2015 

 
DIA HORA  ACTIVITAT LLOC CARTELL 

 
 

16 

 
 

22:00 

 
 

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES FINALISTES DE LA PASSADA EDICIÓ 
DEL CICLE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

LA TAVERNA  
DEL PIRATA 

C/ VARADERO 
(VINARÒS) 

 
 
 

21 

 
 

22:00 

 
 

PRIMERA PROJECCIÓ DEL 
XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA DE 
VINARÒS 

 
 
 

22 

 
 

22:00 

 
 

SEGONA PROJECCIÓ DEL 
XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA DE 
VINARÒS 

 
 
 

23 

 
 

22:00 

 
 

TERCERA PROJECCIÓ DEL 
XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA DE 
VINARÒS 

 
 
 
 

24 

 
 
 

22:00 

 
 
 

OBSERVACIÓ PÚBLICA DE LA LLUNA AMB TELESCOPIS 

 
 

PARTIDA COSSIS  
DE VINARÒS 

 
 
 

25 

 
 

20:00 

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

CARLES SANTOS 
(ASSAIG BIOGRÀFIC) 

D’ALICIA COSCOLLANO 
 

 
 

AUDITORI  
CARLES SANTOS 

 
 
 
 
30 

 
 
 
22:00 

 
 

MACEDÒNIA DE CURTS 
DEL XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA 

 
EXPOSICIÓNS ACTUALS 

   
 

BODEGONS 
DE FERNANDO PEIRÓ CORONADO 

 

 
 

ESPAI FERNANDO 
PEIRÓ 

 
   

 
CANÍBAL 

DE GARCIA BEL 
 

 
 

SALA D’EXPOSICIONS 
i  

ESPAI SEBASTIÀ 
MIRALLES 

 
     

 

CURSO ACADÉMICO 2015-2016
PROGRAMA FORMATIVO 
CUALIFICACIÓN BÁSICA OPERACIONES 
DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS Y DOCUMENTOS
(SUBVENCIONADO CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN)
REQUISITOS DE ACCESO:
   entre 16 y 21 años y no haber 
obtenido el graduado en E.S.O.
Como venimos haciendo en años 
anteriores, comenzará en septiembre 
y tendrá una duración de un curso 
escolar; con horario de 8:30 a 14:30h. 
Combinando teoría con práctica en 
el periodo lectivo en aula y, a final de   
programa, haciendo un módulo de 

prácticas en centros de trabajo, donde 
completarán su formación trabajando 
en una empresa real (siempre bajo la 
supervisión de un tutor).
Les prepararemos para que puedan 
acceder a un módulo formativo de 
Grado Medio y/o que preparen prueba 
libre para el graduado en secundaria, si 
cumplen los requisitos.
Es una buena alternativa para los 
alumnos/as que no han conseguido 
superar los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria reglada o que 
tienen riesgo de abandonarla.
Las personas interesadas pueden 
recibir más información:
Para recogida de impresos y/o 

información:
•	
•	
•	 Del 15 de julio al 30 de julio: 
Camí Carreró s/n .Telf. 964 45 94 64

PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICACIÓN BÁSICA OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
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PUBLICITATESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Hoy sábado 25 de julio a las 20 h. se celebrará una 
misa en la iglesia Arciprestal

5

Rogad a Dios por el Alma de
Basi García Segura

que falleció cristianamente en Vinaròs
el dia 11 de julio de 2015

D.E.P.

Sus afligidos: esposo Claudio Becerro de Bengoa 
Callau, sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y 

demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma.

ANIVERSARIS



agenda

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 20.00 h. 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): 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

25 Juliol VALLS zona turística nord, 11

26 Juliol MATEU c. Sant Francesc, 103

27 Juliol TORREGROSA av. Llibertat, 9

28 Juliol MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

29 Juliol FERRER pl. Sant Antoni, 39

30 Juliol ROCA c. Sant Francesc, 6

31 Juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11



Pl. Hort dels Escribano,2
cantonada

C/ de Vila-real
Tel. 964 45 65 31

Neurologia
 

Ecografia

Dermatologia
 

Oftalmologia

Neteja bucal

 Urgències

Exòtics

Patologia del
comportament

 
Perruqueria

canina i felina
 

Vacunacions
 

Medicina interna
 

Radiologia

Cirurgia i traumatologia

 Anàlisi clínic 

Inseminació artificial

Microxips
 

Diagnòstic per imatge

Electrocardiogrames

Hospitalització

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836

Centro Colaborador de

Si estás de vacances amb la 
teva mascota confía en el

nostre servei !


