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en el cas d’entitats, del representant responsable. 
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ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL 30 DE 

SEPTIEMBRE
De 9:00h. a 22:00h.

De Lunes a Sábado
de 9 de la mañana a 12 de la noche

Hasta el 3 de Septiembre

AL REPOSTAR GASOLINA EN 
CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB 
CARREFOUR ACUMULAS UN 8% 
EN TU CHEQUE AHORRO

VINARÒS
Ctra. Nac. 340a km.1.049

VINARÒS

OFERTA VÁLIDA
DEL 26 DE JULIO
AL 11 DE AGOSTO 2016

Vinaròs va inaugurar dissabte passat 
la segona platja apta per a mascotes 
després d'haver sigut pionera a 
l'estiu del 2013 en tota la Comunitat 
Valenciana. La nova cala per a gossos 
és la platja de les Llanetes, situada 
prop de Sòl de Riu, a la costa turística 
nord de la localitat, i la intenció del 
consistori és la d'arribar a tindre una 
altra platja apta per a mascotes abans 
que concloga la legislatura. 
El regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, va recordar que des que 
a l'estiu de 2013 Vinaròs ofereix als 
usuaris la primera platja apta per a 
gossos, altres localitats costaneres 

han fet el mateix i fins i tot algunes 
han consultat a l'Ajuntament de 
Vinaròs, aser un dels serveis que 
la gent valora a l'hora de visitar la 
localitat.
Cal destacar que Vinaròs fou pionera 
quan a l'estiu de 2013 habilità 
una platja per donar accés a les 
mascotes. Es va escollir, llavors, la cala 
d’Aiguadoliva, la més meridional del 
litoral vinarossenc. Amb esta mesura, 
des de la regidoria de Turisme es 
cobria una demanda existent per 
part dels propietaris de gossos que 
des d'aquell moment van poder 
gaudir d'un entorn adequat per a 

les seues mascotes. Per fer-ho, es 
modificà l'ordenança municipal d'Ús 
i Aprofitament del Litoral, a fi de 
cobrir esta demanda de gent que té 
mascota i vol gaudir de la platja però 
sense molestar a la resta d'usuaris.
Per gaudir de la platja, es demana 
seguir algunes recomanacions. 
Entre elles, mantindre mínimament 
controlada a la mascota perquè no 
moleste altres usuaris, recollir els 
excrements, posar morrió als gossos 
considerats perillosos i deixar neta 
la platja utilitzant les papereres. 
També s'estableixen sancions per 
incompliment de la normativa.

Vinaròs inaugura la cala de les Llanetes 
com a segona platja apta per a mascotes
La ciutat fou pionera el 2013 després d'adaptar la seua primera cala per a gossos a la costa sud
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

El pleno ordinario de julio del 
Ayuntamiento de Vinaròs centró 
gran parte de su debate en la moción 
presentada por el PP de Vinaròs 
que proponía anular la subida 
del gravamen de la contribución 
-aprobada por el equipo de gobierno 
el pasado mes de octubre- para que 
los ciudadanos pagaran un 10% 
menos en su recibo, pero el punto 
fue desestimado por los votos en 
contra del tripartito (Som Vinaròs, 
PSPV y Compromís) mientras que 
los tres grupos de la oposición (PP, 
Acord Ciutadà y PVI) votaron a favor.  
La concejala de Hacienda, María 

Cano, no descartó, sin embargo, 
esta posible rebaja del impuesto, 
pero propuso posponer el debate 
para decidirlo hasta cuando se 
sepa exactamente la cantidad 
que se va a recaudar. “A día de 
hoy no tenemos los datos de la 
posible recaudación, y podríamos 
tener este debate en cuanto 
dispongamos de ellos”, señaló la 
concejala socialista. 
El portavoz del PP de Vinaròs, 
Juan Amat, acusó de incoherencia 
a PSPV y Compromís por haber 
votado en 2014 a favor de la rebaja 
del tipo impositivo al 0,72 que 

propuso el PP y haberlo subido 
al 0,80 cuando han sido equipo 
de gobierno. “La realidad es que 
cuando eran oposición votaron una 
cosa y cuando han gobernado, otra”, 
señaló. También destacó Amat que 
el cambio de las condiciones en las 
bonificaciones a familias numerosas 
y monoparentales y a los locales 
comerciales han provocado una 
bajada muy considerable de las 
personas que han podido acogerse, 
ya que se ha pasado de las 830 
bonificaciones en 2015 a las tan solo 
89 este año. 
Por su parte, el concejal de Acord 

Ciutadà, Lluis Batalla, entendió que 
la concejala de Hacienda hubiera 
sido prudente el pasado mes de 
octubre al no saberse cuánto se 
podría recaudar, pero consideró que 
ahora “ya se conocen algunos datos, 
es el momento de tomar decisiones y 
creo que puede hacerse esta rebaja”.
También el PVI se mostró a favor 
de bajar el impuesto, señalando su 
portavoz, Maria Dolores Miralles, 
que “es ahora, en una situación 
económica mejor del Ayuntamiento, 
cuándo hay que tomar la decisión, 
y bajar el tipo impositivo es 
competencia municipal”.

La moción sobre la bajada del IBI centra el debate del pleno de julio
La concejala de Hacienda, María Cano, propone posponer el debate y decidirlo cuando se sepa la recaudación que generará el impuesto



4

6 agost de 2016

ACTUALITAT

Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado, con 
los votos a favor del equipo de gobierno y 
la abstención de los grupos de la oposición,  
posponer la ejecución del PAI SUR 15, conocido 
como el PAI del Camí Fondo, hasta dentro de dos 
años. Este PAI contempla la realización de un gran 
parque verde de 44.000 metros cuadrados y una 
reserva de terreno para la ampliación del colegio 
de la Assumpció, asi como un gran recinto ferial, 
siendo adjudicado en el año 2005, mientras que 
la reparcelación no se inició hasta 2009. 
El concejal de Urbanismo, Jan Valls, argumentó 
la decisión señalando que en estos momentos 
su ejecución es inviable económicamente y que 
los costos de urbanización son muy elevados 
para los propietarios. “Nuestra prioridad son 
las personas, y ahora tenemos que estar al lado 
de los propietarios. No podemos enterrar sus 
ahorros en esta urbanización, no sería justo.  
Ahora no es el momento de desarrollar el PAI, 
pero no nos cerramos la puerta a urbanizarlo 
dentro de un tiempo con otro planteamiento, 
porque esta zona debe ser el futuro de Vinaròs”, 
explicó Valls. 
Por su parte, el portavoz del PP de Vinaròs, Juan 
Amat, consideró que este es un PAI muy necesario 
para el municipio al contemplar la ampliación del 
colegio de la Assumpció, un recinto ferial y un 
gran espacio verde, así como un vial de acceso al 
Vinalab desde la calle Maria Auxiliadora. “Damos 
por hecho que caducarán el PAI y con ello vamos 
a eliminar los pequeños pasos que hasta ahora 
se habían dado. Vinaròs está ahora más lejos de 
conseguir un parque verde, la ampliación del 
colegio y el recinto ferial. Si no hay interés de 
urbanizarlo, no podemos dar nuestro apoyo”, 
señaló Amat.
Valls 
La concejala del PVI, Maria Dolores Miralles, se 

solidarizó con los propietarios, pero consideró 
que faltaría incluir un informe de los servicios 
jurídicos para que esta decisión no provoque  
un litigio que repercuta más tarde en las arcas 
municipales.   
Por su parte, Lluís Batalla de Acord Ciutadà 
también mostró su apoyo a los propietarios, se 
preguntó qué pasará con todos los equipamientos 
previstos en la zona si el PAI se anula y auguró que 
habrá litigios por la decisión adoptada.
Cerró el punto el alcalde, Enric Pla, que recordó 
a la oposición que el PAI puede desarrollarse 
dentro de unos años. “Sobre el papel hace años 
que tenemos dotacionales y zonas verdes, pero 
la realidad es que no hay posibilidad de aplicarlo 
ni a corto ni a medio plazo. Este es un PAI que 
llevaba 11 años inactivo, y ahora solo aprobamos 

dar una prórroga por dos años, y el PAI continuará 
vigente después de este tiempo”, concluyó.
Ubicación
El PAI del Camí Fondo se emplaza entre la avenida 
Llibertat y la carretera N-340 y supone una de la 
zonas de mayor proyección urbanística, dentro 
del casco urbano de Vinaròs. Para desarrollar este 
PAI, el Ayuntamiento realizó en su día un concurso 
de ideas. El proyecto ganador se dio a conocer en 
julio de 2006 y fue el denominado ‘Receptáculos’, 
de Agence Ter paisajísticas y Colomer-Dumont 
Mcbad, con un presupuesto estimado de 3.155.000 
euros, más IVA. Además, en su ejecución estaba 
prevista una reordenación del tráfico de vehículos 
que se concentra en la avenida Llibertat y la calle 
Pilar. El inicio de la urbanización estaba previsto en 
el año 2007. 

El Ayuntamiento pospone la ejecución del PAI del Camí Fondo 

Redacció

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado con 
el voto favorable del equipo de gobierno y 
el PP y la abstención de Acord Ciutadà y PVI, 
iniciar el expediente para declarar la caducidad 
del PAI SUR Salinas, situado en la costa sur de 
la localidad, y la resolución de condición de 
urbanizador a la mercantil Proyecsa SL por 

incumplimiento de los plazos de ejecución. 
El concejal de Urbanismo, Jan Valls, explicó 
que este PAI, de 185.000 metros cuadrados y 
donde había prevista la construcción de más de 
1.500 viviendas, consta de tres sectores, y que 
fue adjudicado en el año 2005 y el proyecto se 
aprobó en el año 2010. “Consideramos que era 

desproporcionado realizar este urbanismo y 
recientemente se realizó una reunión de vecinos 
a la que asistieron casi todos los propietarios 
que por gran mayoría también manifestaron 
estar en contra de este desarrollo y pidieron 
revertir la situación de suelo urbanizable a 
suelo rústico”, explicó Valls.

El pleno aprueba la caducidad del PAI Sur Salinas
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L'Ajuntament de Vinaròs ha presentat avui el jurat 
que decidirà qui serà el guanyador del Concurs 
nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs 
en la seua 14a edició, que se celebrarà el proper 26 
de setembre al Mercat Municipal. 
La presidència del jurat estarà encapçalada per un 
dels millors cuiners valencians en l'actualitat, el xef 
Miguel Barrera, que posseeix una estrella Michelín 
en el seu restaurant Ca'l Paradís. 
Miguel Barrera s'uneix al selecte grup de cuiners 
i experts del món de la gastronomia que han 
encapçalat este esdeveniment al llarg de la 
història, com ara Carme Ruscalleda, Jordi Roca, 
Ricard Camarena o Kiko Moya.
La resta dels membres del jurat representen 
diferents àmbits del món de la gastronomia i fan 
que el concurs tinga un alt nivell:
Cova Morales amb el seu blog Comoju és una de 
les personalitats amb més influència en l'àmbit 
de la gastronomia actual; José Ferrer Morató és 

periodista i fotògraf especialitzat en turisme i 
gastronomia, en l'actualitat és ambaixador oficial 
dels Vins de Xerès per a la Gastronomia; Juanma 
Salgado representa la Selecció espanyola de cuina 
i avui en dia és un dels cuiners amb més projecció 
en el panorama nacional; i finalment, comptarem 
amb la presència de la cuinera María José Pareja 
en virtut de l'agermanament gastronòmic que 
la ciutat de Vinaròs té amb l'alacantina ciutat de 
Guardamar del Segura.
En esta edició el concurs també retrà un especial 
homenatge al cuiner Alberto Moreno, recentment 
desaparegut. Ell va guanyar el concurs en l'edició 
del 2006 i també va formar part del jurat l'any 2008. 
Sempre ha sigut un gran ambaixador del llagostí 
de Vinaròs.
Per a finalitzar, el regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet Llàtser, ha volgut recordar que el període 
d'inscripcions al concurs restarà obert fins al 10 de 
setembre i ha animat als professionals de tot l'Estat 

espanyol perquè presenten les seues receptes. 
En este sentit ha recordat que a banda dels premis 
que poden endur-se els guanyadors, el primer 
classificat podrà ser seleccionat per la Selecció 
espanyola de cuina per tal de representar el país en 
esdeveniments i concursos gastronòmics de caire 
internacional. Els interessats poden inscriure’s al 
web www.llagostidevinaros.com.

ACTUALITAT
El Concurs nacional de Cuina Aplicada al Llagostí 
de Vinaròs ja té jurat per a l'edició 2016
L'Ajuntament de Vinaròs recorda que el període d'inscripcions 
restarà obert fins al 10 de setembre

Així, la regidora d'Educació Begoña López i 
l'Alcalde Enric Pla s'han reunit amb les direccions 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics 
i que han decidit participar en el programa de 
reutilització, reposició i renovació de llibres de text 
i material curricular mitjançant la posada en marxa 
de bancs de llibres. 
En aquesta reunió, tant la Regidora d'Educació com 
l'Alcalde han manifestat als directors i directores 
dels centres educatius que, davant la insuficient 
aportació econòmica de la Generalitat Valenciana 
per al finançament del programa i davant la 
impossibilitat dels centres educatius de fer front 
a la despesa total que suposa adquirir els llibres 
necessaris per a tots els alumnes participants, serà 

l'Ajuntament de Vinaròs qui completi amb fons 
municipals, els diners necessaris per a garantir la 
posada en funcionament del programa.
Cal recordar que serà també l'Ajuntament qui 
farà, en el termini més breu possible i en quan la 
plataforma habilitada per Conselleria ho permeti, 
les transferències corresponents a la segona fase 
del programa Xarxa Llibres.
A més d'aquestes ajudes per als ensenyaments 
obligatoris, l'Ajuntament també ha convocat 
ajudes per a l'adquisició de llibres i material 
escolar per al segon cicle d'educació infantil i 
batxillerat.
D'aquesta manera l'Ajuntament compleix 
amb el compromís adquirit amb les famílies 

vinarossenques per tal de que aquestes puguin 
gaudir de la gratuïtat dels llibres de text.
D'altra banda, i de cara al proper curs escolar, 
l'Ajuntament continua apostant per les ajudes 
al transport, completant les que concedeix 
Conselleria i fent així possible que tot l'alumnat 
d'Educació Secundaria dels centres públics pugui 
optar.
Tot i el canvi de normativa que ens obliga a que 
el pagament d'aquestes ajudes per al transport 
es faci directament a les famílies, l'Ajuntament es 
compromet a publicar en els propers dies les dates 
en les que es faran efectius els pagaments, així 
com les rutes i parades, que tindran en compte les 
necessitats dels alumnes.

L’Ajuntament garanteix la gratuïtat dels llibres de text i les ajudes al transport escolar
Es garantirà a les famílies vinarossenques la gratuïtat dels llibres de text i les ajudes al transport escolar per al proper curs.
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La Biblioteca Municipal acaba d'augmentar el seu 
patrimoni bibliogràfic, després de la segona cessió 
d'obres que Mari Carmen Lázaro, familiar d’Agustí 
Comes, va realitzar el 29 de juliol seguint l'última 
voluntat del seu oncle. 
Aquest fons l'integren més de 1.400 llibres i revistes 
antigues, sobre cinema, antropologia, història i 
filosofia, tal com ha explicat Lázaro, qui s'ha mostrat 
complaguda de poder compartir aquests llibres 
amb tots els vinarossencs.

Per la seva banda, l'alcalde Pla ha recordat durant 
la signatura d'aquesta cessió, duta a terme a 
l'Ajuntament, que "Comes va ser una de les 
personalitats més destacades del segle XX a la 
localitat, tant a nivell cultural com educatiu". 
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha avançat que 
ja s'està treballant per condicionar un espai dedicat 
a la figura de Comes a la Biblioteca i per garantir 
que els seus llibres puguin conservar-se en les 
millores condicions.

La Biblioteca Municipal disposarà d’un espai dedicat a Agustí Comes
Aquest fons l’integren més de 1.400 llibres i revistes antigues sobre cinema, antropologia, història i filosofia

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su 
concejal Elísabet Fernández, ha lamentado 
que después de catorce meses de gobierno el 
Consell local de Turisme “no esté ni constituido, 
no se haya reunido ni una sola vez ni se sepa 
nada de la intención que tiene el concejal 
respecto a este órgano consultivo".
Fernández ha recordado que "quienes 
anunciaban participación y transparencia por 
lo visto solo la entienden si existe una foto de 
por medio pero cuando se trata de escuchar al 

sector, dar participación y rendir cuentas ante 
la gente implicada el tripartito huye".
La edil popular ha comparado la actual gestión 
en la materia con la anterior recordando 
que "desde el primer minuto de la anterior 
legislatura llevamos todas las gestiones 
para modificar los estatutos, ya que cuando 
llegamos en 2011 aún estaba como Patronato 
de Turismo y sin funcionar como tal por lo 
que se impulsó ya como Consell y se convocó 
regularmente; gracias a ese diálogo constante 

surgieron nuevas iniciativas que llevaron a 
Vinaròs a despuntar turísticamente".
Desde las filas populares se señalaba que "el 
actual concejal de turismo ha pasado ya la 
mitad de sus veranos como concejal del área 
sin tener el Consell local de turisme constituido 
y sin escuchar en su conjunto a las partes 
implicadas, un hecho que deja a las claras 
el nulo interés por buscar la participación 
ciudadana en un sector clave para la economía 
local".

Tot i que la sensació de vacances que 
ens volen fer sentir, tant pels que tenen 
feina com pels que no, i la calor intensa 
d’aquests dies que és noticia i recurs 
per no sortir de casa, els veïns que 
venim reivindicant la gratuïtat de l’AP-
7 no deixem el tall. La nostra proposta 
segueix vigent cada dia més i encara 
més forta davant de la gran quantitat de 
tràfic que recull aquesta carretera de la 
mort, la N-340. Estem contents perquè 
no tenim constància de més accidents 
a afegir a la llarga llista existent però 
el perill latent que representa la gran 

quantitat de gent que es mou en 
aquestes dades fa que demanem a 
tothom que la prudència siga l’arma 
més utilitzada per tothom alhora de 
posar-se al volant de qualsevol vehicle.
Seguim i seguirem tallant tots els dijous 
a les 19h. i com ara ve sent costum ho 
farem sols passat el riu Sènia. Cal dir que 
també seguim sense entendre com ens 
deixen tallar a Catalunya i a sols 10/20 
metres (el pont) ens ho prohibeixin les 
autoritats PPeres del País Valencià. Dia 
2 d’agost un mort i 6 ferits a la Ribera 
de Cabanes.

37 tall de carretera. 28.07.2016

El PP considera una “burla al sector” que el Consell Local de Turisme siga sin constituirse

Concentració mensual contra la violència de gènere de l'associació "Mi mano es tu apoyo"
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El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Lluis 
Gandia, aseguró el miércoles que la publicación 
del Setmanari Vinaròs, que edita el Ayuntamiento, 
está “en peligro de desaparición por la desidia del 
equipo de gobierno”. Gandia explicó al respecto 
que el pasado 9 de mayo la junta de gobierno 
decidió no prorrogar el contrato por un año más 
con la imprenta adjudicataria y que, por tanto, el 
próximo 30 de septiembre concluye dicho contrato. 
“Han pasado tres meses desde que el equipo 
de gobierno decidió no prorrogarlo y aún no ha 
informado de  cuándo volverá a sacarlo a licitación, 
y dudamos de que haya tiempo de hacerlo para 
esa fecha, lo que nos hace temer que la intención 
del tripartito es provocar la desaparición del único 
medio de comunicación público que el próximo 
año cumpliría su 60 aniversario”, indicó. 

Gandía, que recordó que este semanario local se 
publica desde el año 1957, lamentó que el equipo 
de gobierno ya hubiera modificado su reglamento 
cuando accedió al consistorio. “Instauraron la 
censura, porque los grupos de la oposición ya no 
podemos disponer libremente de este espacio 
como en anteriores legislaturas", señaló. También 
lamentó que en el reglamento ya no se especificara 
que la periodicidad fuera semanal. 
El portavoz adjunto también destacó que el equipo 
de gobierno no ha encontrado un director para la 
publicación en estos 14 meses. "El alcalde, Enric Pla, 
ha anunciado en repetidas ocasiones que en unos 
días daría a conocer el nombre del director pero 
sabemos que, al menos tres personas a las que se 
lo ha ofrecido, han renunciado porque no quieren 
ser directores de una publicación que aplica la 

censura ni quieren ser correa de trasmisión de un 
alcalde cuya única obsesión es limitar la capacidad 
de los partidos de la oposición en hacer llegar 
nuestro mensaje a los vinarocenses”, concluyó.

El PP advierte que peligra la continuidad del ‘Diariet’ tras 59 años de historia

El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha lamentado que no se haya 
presentado nadie para llevar el bar de la 
ermita, quedando de esta forma desierta y 
ha aconsejado al equipo de gobierno "que 
vuelva a la cordura y que copie los pliegos de 
condiciones que aprobó el Partido Popular en 
la licitación de 2013 y que se han demostrado 
idóneos para que la ciudad tenga una ermita 
cuidada y con una programación cultural y 

festiva que complementa a la perfección la 
agenda cultural municipal".
De no hacerlo, Gandía considera que el 
tripartito “será el responsable de cargarse 
todo el trabajo hecho en los últimos años en la 
ermita de Vinaròs".
Gandía recordó que desde el Partido Popular “ya 
dijimos en su momento que los pliegos hacían 
inviable el bar de la ermita y que asestarían un 
golpe mortal a la actividad cultural que allí se 

está desarrollando por parte de los actuales 
concesionarios" y que “el tripartito retiró los 
pliegos para modificarlos mínimamente y 
publicarlos de nuevo con carácter urgente, 
en una segunda licitación que ha quedado 
desierta al no presentarse ninguna oferta”.
El portavoz popular ha lamentado que el 
equipo de gobierno “no haya informado de este 
tema y lo esté ocultando a la ciudadanía como 
tantos otros temas".

El PP pide volver a sacar a concurso el bar restaurante de la ermita 
con los pliegos de condiciones anteriores

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 
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La programació d'este mes d'agost 
a Vinaròs comptarà amb un nou 
espai per realitzar activitats. L'antic 
Limbo -l'estructura dissenyada per 
l'arquitecte Vicent Guallart, autor de 
la remodelació del passeig Marítim 
i que fa uns anys era un restaurant, 
sent recentment adquirida per 
l'Ajuntament- ha estat ja adequada 
com un espai diàfan on albergar 
espectacles i actes culturals. En este 
espai situat a l'avinguda Fora del 
Forat, se celebrarà del 20 d'agost al 
10 de setembre un cicle de concerts 
i esdeveniments els quals podrien 
tindre continuïtat al llarg de tot l'any, 
com va destacar el regidor de Turisme, 
Domènec Fontanet.
Més de 90 activitats s'han preparat 
des de les diferents regidories del 
consistori per a este mes, pensades 

per a totes les edats i amb especial 
èmfasi en el públic familiar. El Carnaval 
d'estiu, este proper 6 d'agost, la festa 
del Llagostí l'11 d'agost a la plaça 
d'Espanya, la Vinaròs Beach party el 
dia 13, o el 10k nocturn són algunes 
de les quals, sense dubte, atrauran 
més públic.
Continuaran també les visites 
teatralizadas per donar a conèixer els 
llocs més significatius del municipi, 
la tercera edició de la caminada 
amb carrets de bebès, es repetirà 
la iniciativa de la fira d'artesania i 
disseny, el concurs de fotografia 
turística, i seguiran les activitats 
iniciades al juliol a la biblioplatja i els 
concerts a l'ermita de la Misericòrdia, 
entre moltes altres activitats. Totes 
elles, es poden consultar a l’apartat 
Vinaròs Viu d’este setmanari.

Vinaròs recupera el Limbo 
com a espai cultural 

Presentades les més de 90 activitats turístiques del mes d'agost



9

6 agost de 2016fotonotícies

Els alumnes de l'Estiu Jove 2016 han col·locat 6 noves caixes niu: 3 a la pineda de Fora del Forat, 1 a la plaça del Primer de Maig, 1 a la plaça d'Espanya i una altra 

a la plaça de l'Hort dels Escribano

LOS NOVIOS DEL 75Después de 41 años de feliz matrimonio y puntuales a la cita, como cada año se han reunido los novios 
de aquel lejano 1975 en el que dijeron sí a su amor y contrayeron matrimonio. Disfrutaron de una jornada 
de convivencia y camaradería, recordando viejos tiempos y haciendo una puesta al día de sus experiencias  
después de casi un año de no reunirse. Nuevamente, la Cala Puntal, la generosidad y disponibilidad del 
matrimonio Meseguer-Fonellosa, fue quiénes les acogió y propició un día feliz para todos y que duró hasta 
mas allá de la tarde, planificando asimismo nuevos proyectos de futuro de convivencia y amistad. A través de 
esta noticia, aparte de hacerla pública, desean compartir con todos los años de felicidad matrimonial, con el 
deseo que la amistad entre todos ellos  sea duradera y que vaya aumentando, mas si cabe, a través de los años.      

El pasado 22 de julio, muchos niños y mayores disfrutaron a 
tope remojándose con los juegos de agua preparados por 

Criant en Tribu.

El Coliseum Festival que se celebrà a la plaça de bous 

va resultar tot un èxit

El centro municipal de la tercera edad celebró Santa Ana y San Joaquin
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 Aquest mes de juliol, ha estat 1,6 ºC mes fresc que juliol de 
l'any passat. 
 
Els mesos de juliol no són molt plujosos que diguem, sempre 
hi ha excepcions, per exemple el juliol de l'any passat que va 
ploure 146.1 l/m2, quan la mitjana és de 30.3 l/m2, tornant 
a aquest any, una cosa és ploure poc i un altre és no ploure, 
portem al dia d'avui 32 dies sense ploure. 

RESUM CLIMATOLÒGIC JULIO 2016 A VINARÒS 
Temperatura  Pluja  Vent 

  ºC Dia Hora 
 
  l/m2 Dia Hora 

 
  Km/h Dia Hora Direcc. 

dominant 
Mitjana 25,0 -- -- 

 
Dia més 
plujòs 

0   --  
 

Mitjana 4,3 -- -- S 

Mínima 16,8 17 7:00 
 

Màx. 
Intensitat 

0     
 

Màxima 43,5 6 18:45 SSO 

Màxima 31,7 9 12:30  Total Mes 0  --  --       
Día + 

calorós 
26,9 31  

 
    

      
Día + fred 22,5 14             

Un dia et despertes de bon mati i veus que ets 
igual que ell. Te n'adones que  una part del seu 
caràcter el tens tu. Tens ganes de ser com ell, 
però millor.
El meu pare, un home de vida i que ha 
donat sempre vida. Una persona emocional, 
carismàtica, seductora,  amb caràcter, 
captadora de masses, enamorada de viure, 
lluitadora i molt dolça. Ho has complert tot en 
aquest vida, ets un triomfador, has arribat a la 

meta aconseguint allò que sempre has volgut: 
èxit, reconeixement, i molt d'amor. Ets el meu 
protector, el meu pare, que sempre ha complert 
els capricis de tots, que m'ha portat amunt i 
avall, i que m'ha fet estimar allò que faig sense 
por a res. Estas al meu cap, al meu cor, al meu 
esperit, i per aquesta raó seguiré esbrinant que 
hi fem aquí, seguiré  rient, intentaré expressar 
allò que sento, i ajudaré als qui m'envolten amb 
la música i l'art. I un dia ens tornarem a trobar, 

tot junts un altre cop: estarem a casa dinant, 
sentint el mar de lluny, amb un bon vi i un 
bon gelat de vainilla de postre. I tu em diràs... 
Ai Marina, fes-me un petó i cantaré mentre tu 
escoltes silent i entusiasmat. I llavors estarem 
en pau. De moment seguiré lluitant pel que tu 
sempre has volgut : un món lliure i més social.
El dia que te n'adones que la persona que més 
has estimat i estimes en aquest món es el teu 
pare, no fa falta res més.

MARINA VALLS FERNÁNDEZAdéu, Agustí 

Esta iniciativa, organitzada en el marc de les 
Jornades de la Cuina del Llagostí, busca premiar 
als compradors i alhora incentivar el comerç a la 
localitat
Este 2 d'agost es va realitzar al Saló de Plens 
municipal, el sorteig de la campanya Bon Profit!, 
organitzada en el marc de les Jornades de la Cuina 
del Llagostí, que se celebren a la localitat fins al 
proper 14 d'agost. 
"Esta iniciativa busca premiar els compradors i 
alhora incentivar el comerç. El nivell de participació 
ha estat un èxit", ha explicat el regidor de Foment 
de l'Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i 
Consum, Domènec Fontanet.
Després d'obrir les urnes, una mà innocent va 
escollir en públic els tiquets dels vuit premiats, 
que podran gaudir d'un sopar o dinar per a dues 
persones a cada un dels restaurants participants. 
Els noms dels agraciats i els establiments que els 

ha tocat en cada cas són els següents:    
Mª Carmen Collado Iserte. Hostal Teruel. Va comprar 
a Carnisseria Buj Alegre. 
Agustín Cervera Gasulla. Hostal Miramar. Va comprar 
a Fruites i verdures Tere i Ramón 
Rudy Esteban Acelga. Restaurant El Langostino de 
Oro. Va comprar a Rellotgeria Cano 
Agustí Forner Quixal. Restaurant El Bergantín. Va 
comprar a Estació de Servei Verdera 
Ivo Baila Ferreres. Restaurant Rafel Lo Cristalero. Va 
comprar a Estació de Servei Verdera 
Amaya Ramos Lorenzo. Restaurant Vinya d'Alòs. Va 
comprar a Pastisseria Macip 
Amparo Guerola Orova. Restaurant L'Illa. Va comprar 
a Momo Moda Dona 
Alícia Barrera Montoliu. Restaurant Nou Parada. Va 
comprar a Artemio Troncho Moralla.  
Per fer efectiu el premi, les persones nomenades 
podran recollir el val gastronòmic a l'Agència per 

al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), de 
l'Ajuntament de Vinaròs, situada al carrer Sant 
Ramon s/n.

Ja es coneixen els noms dels guanyadors de l’ últim sorteig Bon Profit!

Sa santedat el Papa Francesc ha concedit 
guanyar el Jubileu Sant de la Misericòrdia, 
amb indulgència plenària, a tots els fidels que 
traspassen la Porta Santa de l’ermitori de Sant 
Domènec, entre Rossell i Vallibona, sent el patró 
d’aquesta darrera ciutat.
Motius:: primer, la fundació fa 800 anys de l’Orde 
de Sant Domènec, sant Papa Honori III (1216); 
segon, enguany és l’any de la Misericòrdia, i 

tercer, la commemoració de la restauració de 
l’esmentada ermita.
Però generalment el Papa el dóna per a tot 
un any, i no obstant aquí només será un dia, 
el 6 d’agost, aquest dissabte, coincidint amb 
l’habitual romería dins les festes majors de 
Vallibona.
El nostre bisbe tortosí será l’encarregat de 
realitzar el ritual oficial d’obrir la Porta Santa. 

A més a més, al poble hi haurà diferents actes 
i concerts: piano, orgue, solistes i també 
l’orquestra MOMA (Montsià-Maestrat)
Com anécdota, recordar que fa anys aquesta 
ermita era pintada cada any abans de la festa 
amb calç pels mariners de Vinaròs, que hi 
pujaven amb carros i carregats de peix per 
pasar-hi alguns diez. La blancor servia com a 
senyal quan estaven pescant allà fora.

Redacció

Redacción

Ermita de Sant Domènec
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Pastas - Porciones
Comida Mexicana
Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros
Menú sin gluten

Cena de gala del Club Náutico

Amb un 55% dels vots dels comensals, 
l'Hostal Teruel és el guanyador de la 
darrera edició de les Jornades del Dia 
Mundial de la Tapa que es van dur a 
terme a Vinaròs, del 3 al 16 de juny 
del 2016. 
Cal recordar que enguany el Dia 
Mundial de la Tapa es va celebrar 
a nivell internacional al 16 de juny, 
a iniciativa de Turespaña i Saborea 
España, club de producte a nivell 
estatal del que forma part Vinaròs.
El restaurant va participar en esta 

iniciativa amb la seua Crep de jarret 
de vedella estofat a l'antiga sobre 
Parmentier densa trufada i maduixes 
liofilitzades, i amb una tapa de 
Corbina en dues coccions. 
Com a reconeixement per esta fita, 
des de la Regidoria de Turisme s’ha 
lliurat esta setmana al xef d’este 
establiment, Roberto Belmonte, el 
diploma honorífic què acredita la 
seua condició de guanyador. 
"Estem molt contents amb la 
participació que hi va haver en 

estes jornades gastronòmiques i 
volem felicitar a l'Hostal Teruel i 
als vuit restaurants que també van 
participar pel nivell i la qualitat que 
van demostrar", ha explicat el regidor 
de Turisme, Domènec Fontanet. 
Fontanet ha aprofitat l'ocasió per 

animar els veïns i visitants a participar 
també en el TapaTour del Llagostí, en 
les jornades de Cuina del Llagostí i en 
la festa del Llagostí que se celebrarà 
el proper 11 d'agost a la capital del 
Baix Maestrat.

L’Hostal Teruel, premi a la millor tapa 
La Regidoria de Turisme lliura un diploma a l'establiment 
més votat pels comensals

Redacción
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Salvador Quinzá Macip

La “Coral García Julbe” bajo el nombre de “Cor 
Vinarossenc” fue fundada en junio de 1980.
El 29 de junio de 1983 (Concert de Fira i Festes), 
pasa a nombrarse “Coral Vinarossenca”.
El 10 de marzo de 1984, en concierto homenaje 
a Mn. Vicent García Julbe, con la participación 
de la “Coral Vicent Ripollés”, de Castellón, pasa 
definitivamente a nombrarse “Coral García Julbe”, 
con el consentimiento del homenajeado.

El 21 de abril de 1991, con motivo de las “Bodas 
de plata” de la Parroquia de Santa Magdalena 
de nuestra ciudad, participaron en la “Misa de 
Acción de Gracias”, con el siguiente programa:
“2ª Misa Pontifical de Perossi”
“Canticorum Jubilum”
“Lloem el Senyor”
“Varem lo llaud”
“Pescador”

“La barca”
“Magnificat” de Mn. Vicent García Julbe
Acompañamiento al órgano: Enric Melià i Fortuna
Director: Rossend Aymí i Escolà

Agradeciendo los datos que me han facilitado, 
valga desde estas líneas, mi admiración y 
reconocimiento hacia esta coral.

Salvador Quinzá Macip

50 aniversari Santa Magdalena Vinaròs 1966-2016 
SOM FAMÍLIA, SOM UN COR. Concierto de la Coral Garcia Julbe

Dentro de los actos programados por la parroquia 
en conmemoración de su 50 aniversario, el pasado 
viernes día 29 de julio a las 20.30 horas en la 
misma parroquia, y tal como se realizará en su 
XXV aniversario, la Coral García Julbe de nuestra 
ciudad de Vinaròs, ofreció a todos los presentes un 
excelente concierto.
El programa fue el siguiente:
1. El cóndor pasa (Daniel Alomía)
2. Cantares (Joan Manuel Serrat)
3. Goodnight, sweetheart ( James Hudson)
4. Moon river (Henry Mancini)
5. El país de dins teu (Rossend Aymí)
6. Somker gets in your eyes (Jerome Kern)
7. Que tinguem sort (Lluís LLach)
8. Scarborough Fair (Simon &Garfunkel)
9. Somewhere over the rainbow (Adap. coral José 
Blasco)
10. Èxode (ERnest Gold)
11. Edelweis (Richard Rodgers)
12. Seguidillas en eco (Anònim S. VXII)
13. Hellelujah (Leonard Cohen)
14. Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)

Bajo la dirección de Rossend Aymí i Escolà, y con 
acompañamiento al órgano a partir de las primeras 
piezas por el componente de la coral Enric Melià i 
Fortuna, nos ofrecieron un concierto de música 
variada en que pudimos escuchar música de 
películas, sacra-religiosa, popular, etc.
Realizaron un excelente concierto, el cual hizo 
honor a este 50 aniversario, concierto que en su 
calidad técnica e interpretativa fue a mas, sobretodo 
a partir de la quinta pieza, donde comenzó el 
acompañamiento al órgano.
Indudablemente, la Coral García Julbe, es una de 
las mas veteranas de nuestra ciudad, y si a esto 
añadimos que tiene como director a Rossend Aymí 
i Escolà, musicólogo, director de varias corales, 
compositor, organista y un largo etc., es normal, 
que el éxito les acompañe en sus actuaciones. Si me 
permiten, en esta en concreto, brillaron a una gran 
altura, tal como se mereció el concierto de este 50 
aniversario de la fundación de la parroquia.
Los que allí nos reunimos disfrutamos de este 
excelente concierto, donde todo salió bien y por 
supuesto fue del agrado del público congregado. 

Mis felicitaciones a la coral, director y pianista.
Al finalizar el mismo, todo el público puesto de 
pié cantó junto con la coral, el bello Himne Santa 
Magdalena cuya letra fue escrita por el párroco 
antecesor a mosén Cristóbal Zurita, me refiero a 
mosén Miquel Romero y que lo musicó su amigo el 
monje del monasterio de Montserrat Odiló Planàs.
La presentación del concierto corrió a cargo del 
párroco de la Parroquia de Santa Magdalena, 
mosén Cristóbal Zurita Esteller, que hizo una breve 
historia de la relación de la coral con la parroquia, 
agradeciéndoles el poder contar con ellos desde 
hace ya tantos años. El mosén, al finalizar el 
concierto, quiso realizar un regalo original a la 
coral, y que no fuera esta la clásica placa o ramo 
de flores. Les regaló una bandera conmemorativa 
del 50 aniversario de la parroquia.
Ha sido para mi un día de gozo poder asistir a 
este concierto conmemorativo tal como lo hice 
hace 25 años, y le deseo a la parroquia y a los 
parroquianos, que cumplan muchos y muchos 
años mas.
                                                          ¡Visca Santa Magdalena!.

A LA “CORAL GARCÍA JULBE” A MODO DE HOMENAJE 

La Asociación de Peluquerías de Vinaròs organizará 
el próximo 8 de agosto la cuarta edición del Corte 
de Pelo solidario, cuya recaudación se destinará 
este año a los distintos programas que lleva a cabo 
la asociación Cocemfe Maestrat. 
El lugar elegido como improvisada peluquería al 
aire libre para realizar estos “tijeretazos solidarios”, 
(como explicó la presidenta de la asociación Montse 
del Toro) será de nuevo el ágora del paseo Marítimo, 
junto al antiguo colegio Sant Sebastià, en horario 
de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Participarán 
de forma altruista más de 30 profesionales de la 
peluquería y habrá dos filas, una para las personas 
que quieran colaborar cortándose el pelo y otra fila 
cero para los que simplemente quieran realizar su 

aportación económica para la causa. 
Una de las novedades de este año es que también 
se colabora con la asociación Mechones solidarios, 
que realiza pelucas para aquellas personas que 
están haciendo quimioterapia. 
Esta acción tiene un doble carácter solidario ya 
que, por un lado, se hace para beneficiar tanto a 
aquellas personas con apuros económicos que 
puedan cortarse el pelo a cambio de poco dinero, y 
por otro, la cantidad económica recaudada puede 
destinarse a una asociación. 
El evento cuenta con el apoyo de la concejalía 
de Comercio del Ayuntamiento de Vinaròs y fue 
presentado el lunes por el edil del área, Domènec 
Fontanet, las representantes de la asociación de 

peluquerías Montse del Toro y Carmen Escobar 
y el presidente de Cocemfe Maestrat, Ramon 
Meseguer, que explicó que la recaudación obtenida 
se destinará a financiar los cinco programas 
que ofrece la asociación para las personas con 
discapacidad.

Vinaròs se cortará el pelo por solidaridad con Cocemfe Maestrat
La recaudación del Corte de pelo solidario se destinará este año íntegramente a esta 
asociación, que lo destinará a financiar los cinco programas que impulsa
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Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

Edición Conmemorativa 
2006-2016

6.000.000
Ejemplares vendidos

Bajo la organización del Gimnàs GENTSANA, de 
nuestra localidad de Vinaròs, el guión de Susana 
Salomé Febrer Boix, y con un gran elenco como 
46 bailarines y bailarinas, 11 músicos que nos 
interpretaron una sensacional música en vivo, con 
5 voces y coros, con un reparto en los artistas; Leo: 
Néstor Redó Arenós, Gina: Cristina Burriel Segura 
y Angie: Jenny Sánchez Prades, un importante 
conjunto de coreógrafos, una jovencísima directora 
musical: Ana Falcó, y un largísimo etc., este fin 
de semana en el Auditorio Municipal Wenceslao 
Ayguals de Izco. Las representaciones se realizaron 
los días 29, 30 y 31 del pasado mes de julio.
Realmente ha sido un reto para todos los que han 
intervenido realizar este gran espectáculo, el cual 
se puede comparar a cualquiera que se realice 
en diferentes ciudades. Llevaba en la cabeza de 
Susana un año de gestación, y los ensayos por 
equipos dieron comienzo hace cuatro meses. 
Durante el último mes, se comenzó a ensayar ya 
uniendo todos los grupos, ballet, coros, conjunto-
orquesta, efectos, y un largo etc.
Es una lástima no dispongamos en nuestra 
ciudad de un auditorio como nos merecemos, 

de unas 800 plazas, multifuncional, moderno, 
con buena acústica, etc. Durante muchos años, 
partidos políticos cuando llegan a las elecciones 
municipales, lo incluyen en su programa, perohoy 
por hoy, en pleno s. XXI, en el año 2016, estamos 
como estamos, por allá a los años 80 cuando se 
inauguró el actual auditorio. Creo sinceramente 
que esta tendría que ser una de las prioridades 
de los partidos políticos de nuestra ciudad. Un 
pueblo, cuando mas cultura tiene, mas sabio es. 
Aquí queda la idea.
Ante lo dicho, el espectáculo fue todo un éxito. 
Estuvo a un gran nivel de una gran ciudad y un 
gran teatro. Lástima que nuestro auditorio tiene 
una capacidad de tan solo 200 personas como he 
dicho antes y, por supuesto, que no está preparado 
para estos grandes eventos.
Con casi un par de horas de actuaciones 
ininterrumpidas, pudimos gozar del teatro 
musical, y éste en un riguroso directo en que 
no faltó nada. Todo salió a la perfección y los 
aplausos finales de los que allí nos reunimos 
para presenciar tan magno acontecimiento, 
dieron muestra del mismo. Salimos todos muy 

satisfechos; a la espera de que no tarden tanto 
tiempo los del Gimnas Gentsana en ofrecernos 
esta muestra de su buen hacer.
Dentro de los participantes, todos aficionados, 
pudimos ver y saludar a gentes de diversas comarcas 
de nuestro entorno: La Sènia, Benicarló, Vinaròs, y 
un largo eccétera. 
Es muy loable que los organizadores decidieran que  
los beneficios del mismo en todas sus audiciones 
hayan sido destinados a una loable causa, en 
beneficio de la asociación Creixem.
Mis felicitaciones a TODOS los que intervinieron y lo 
prepararon desde hace ya muchos meses. TODOS 
lo hicieron muy bien y pudimos comprobar lo bien 
que actuó y bailó la dama del gimnàs, la simpática 
Laura Albiol Méndez, a la cual, si me lo permiten, le 
doy mi “Mención de honor”. Creo sinceramente que 
se lo merece.
Será una lástima que después de tantas horas 
de preparación, este espectáculo no pueda ser 
itinerante, ofreciendo el mismo por diversas 
ciudades de nuestro entorno.
Hasta la próxima, y si puede ser, que no tengamos 
que esperar tanto tiempo.

Gran éxito del teatro musical GINAS´S CLUB, 
organizado por el Gimnàs Gentsana
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El pasado martes día 2 del presente mes de agosto, 
la “Associació Cultural Amics de Vinaròs”, a las 
19,30 horas y en su sede, inauguró una exposición 
fotográfica de unos de los fundadores de su 
organización, D. Joaquín Simó Federico.
El local de la sede en la C/. San Ramón, se quedó 
pequeño ante las personas de la entidad, amigos 
y medios informativos que allí nos reunimos para 
este importante acto cultural, así como también 
emotivo, y esto lo comporta la personalidad de 
Joaquín Simó Federico, una de las personas mas 
queridas, por supuesto, de nuestra ciudad.
En la exposición, esta fotográfica, consta de 7 
fotografías ampliadas de nuestro “Vinaròs de 
entonces”, escogidas por Joaquín, pero a la vez, se 
pasa un video montado por el socio de la entidad 
Fernando Romillo, el cual consta de una cantidad 
de 42 fotografías comentadas todas ellas por 
Joaquín.
Los parlamentos de rigor corrieron a cargo de 
Helena Román, la cual hizo una resumida biografía 
del personaje. Pasaba la palabra al presidente de 
la entidad José Luís Pascual, el cual adelantó los 
actos a celebrar por la entidad hasta final de año, 
invitando a todos los socios a su participación. 
Mostró la donación de una imagen de Santa Lucía, 
y comentó que ante las donaciones que se realizan 
a la entidad, el factor importante es su restauración. 

Dio la idea, de fundar una especie de “patronazgo”, 
para poder recaudar fondos para la restauración 
de esta y otras obras que se donan. Alababa a 
Joaquín Simó tratándolo como; amigo, maestro, 
amigo y vinarocense y una buena persona.
Siguiendo con los parlamentos nos dirigió unas 
palabras Fernando Romillo, el cual ha realizado 
el video con las 42 fotografías comentadas 
por Joaquín, , manifestaba entre otras cosas, 
que Joaquín es “la memoria de Vinaròs”, y tuvo 
su momento para la emoción, no pudiendo 
seguir adelante con su parlamento.  Joaquín 
Simó contesto a las palabras hacia el dirigidas 
agradeciendo la acogida de su entidad “Amics de 
Vinaròs” y también emocionado nos decía; “me he 
emocionado, como las cosas de Vinaròs que me 
emocionan, recordó su etapa como trabajador 
en el “posit” donde le llamaban por el pueblo 
“Joaquinet el del posit”, y nos comunicaba que 
mientras Dios le de salud, continuará colaborando 
con las cosas de nuestro pueblo”. Finalizaba la 
serie de parlamentos el concejal de cultura de 
nuestro ayuntamiento Marc Albella, el cual en 
breves palabras agradecía la idea de la exposición 
a la entidad, así como la colaboración de Joaquín 
Simó, y también la asistencia de todo el público 
que llenó la sala.
Amigo Joaquín, eres persona de palabra y has 

conseguido exponer tus fotografías, tal como lo 
tenías previsto. Pues que Dios te de muchos años 
de vida, para poder deleitarnos y cultural izarnos a 
todos los que residimos en el pueblo que tu tanto 
quieres y que es nuestra ciudad de Vinaròs.
Muchas felicidades a la entidad “Amics de Vinaròs” 
por tan buena idea de esta exposición, y muchas 
felicidades a Joaquín, y que no sea la última.
Los horarios de la exposición son los siguientes:
De martes a viernes de 9,30 a 13 horas, y el sábado 
de 17 a 20, 30 horas.
Lugar: C/. San Ramón nº 13.

Exposición antológica de Joaquin Simó 
organizada por la Associació Cultural Amics de Vinaròs

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

Francisco Segarra Capsir nació en Catí (Castellón) eL 1947. 
Apasionado por la Historia de su tierra nos presenta su 
último trabajo con este libro que se inicia en los primeros 
vestigios de vida humana unos 5.000 años a. de C., y  
poco a poco va desgranando conflictos, guerras, odios, 
venganzas, perdones, acontecimientos, conquistas, 
alegrías, penas y desventuras sufridas a lo largo de la 
Historia por estas nobles gentes del Maestrazgo histórico 
y dels Ports.

Haciendo honor a su título, vienen reseñadas todas las 
guerras acontecidas, desde los primeros pobladores hasta 
la Guerra Civil (incivil) del año 1936.
El autor de Los maquis en el Maestrazgo y de Los horrores 
en el Maestrazgo Carlista, en esta ocasión ha ido más 
lejos y, tras un sinfín de horas “sufridas” en diferentes 
centros bibliográficos compilando y contrastando hechos 
históricos, ha sacado a la luz “Todas las guerras sufridas 
en el Maestrazgo histórico”. El título lo dice todo.

La última NOVEDAD 
de Editorial Antinea

EDITORIAL
ANTINEA

Ya a la venta en

Helena Román, durant la seua xerrada sobre la història de la parròquia de Santa Magdalena, dins dels actes del 50è aniversari de l’esglèsia vinarossenca. 
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El adiós, dirigit per la catalana Clara 
Roquet, amb la boliviana Jeni Ríos 
com a protagonista i El abrazo, del 
director valencià Iñaki Sánchez, 
protagonitzat per la madrilenya 
Chiqui Fernández, van resultar els 
guanyadors respectivament del 
premi del jurat i el premi del públic 
en el XV Festival de Curtmetratges 
de Vinaròs Agustí Comes. Malgrat 
que els directors de tots dos curts 
no van poder acudir a l'acte de 
lliurament de premis, en estar 
els dos en ple rodatge de nous 
projectes, el públic assistent va 
poder veure el seu agraïment per 
haver rebut el premi en uns vídeos 
que van enviar per a l'ocasió. 
Davant l'absència dels directors 
van recollir els premis les dues 
protagonistes dels curtmetratges. 
Manuel Molinos, president de la 
Fundació Caixa Vinaròs, entitat 
organitzadora de l'esdeveniment, 
va ser qui va lliurar l'escultura de 
Lukas Ulmi a l'actriu colombiana i 
l'alcalde de Vinaròs Enric Pla el que 
va donar el premi del públic a la 

protagonista de El abrazo. 
Al seu parlament, Chiqui Fernández 
va fer un al·legat en favor dels 
actors i professionals del cinema 
valencians per considerar que es 
van veure perjudicats després del 
tancament de Canal9.
En esta 15a edició, en la qual el 
cicle ha passat a ser ja festival, 
s'han rebut un total de 856 obres, 
més del doble que en l'edició 
anterior.
El premi del jurat el patrocinava 
la Fundació Caixa Vinaròs, i el del 
públic, l'Ajuntament de Vinaròs. 
Tots dos estaven dotats d'1.000 
euros i l'escultura de Lukas Ulmi, 
precisament autor del cartell 
anunciador d'aquesta 15ª edició.
Més de 1.300 persones han assistit 
a les projeccions que en dies 
anteriors es van fer en el JJ Cinema 
de les obres finalistes. Destacar, a 
més, que el premi Vinaròs en curt 
es dirà a partir d'ara Felipe Osanz, 
en memòria d'este vinarossenc 
que va guanyar una edició d'estw 
premi. Durant l'acte final del 

festival, es va projectar un vídeo 
realitzat des de Mar del Plata 
(Argentina) per dos dels impulsors 
del festival fa 15 anys, a més d'una 
recopilació d'imatges d'estos 15 
anys, els dos curts guanyadors i un 
muntatge amb imatges de tots els 
finalistes.
Enguany ha format part del jurat 

un membre de l'Acadèmia de 
cinema alemanya i europea, Ralph 
Schwingel, que va estar present a 
Vinaròs durant els dies del Festival, 
i que acudí des d'Hamburg. L’acte 
de lliurament de premis fou 
presentat per la periodista Noemí 
Polls.

El adiós i El abrazo guanyen el XV Festival de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes
Protagonitzats per la boliviana Jeni Ríos i la madrilenya Chiqui Fernández
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AQUELLOS CHASCOS

Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

Facebook: Microrrelatos Chulvi
http://www.famousfix.com/post/yo-no-soy-esa-mari-trini-27963733  - http://i.imgur.com/9FjkTIq.jpg - http://3.bp.blogspot.com/-hrif-6Kc7dk/ThMKxvbTtEI/AAAAAAAACe8/rU3bZTM3wRY/s1600/salome+11.jpg  - https://i.ytimg.com/vi/gcckCV6Dq1M/hqdefault.jpg

Como todos los años, una compañía de variedades se acercó al pueblo para 
actuar en sus fiestas mayores. Sentado en primera fila, el jovencito contemplaba 
el escenario donde se sucederían números conforme a los cánones de la época: 
el humorista de los chistes verdes, la pareja y sus coplas de picadillo, etc. También 
como cada año, llegó el momento en que el presentador anunció a una cantante 
universalmente famosa, protagonista de varias y exitosas películas. La emoción 
desatada por la sorpresa provocó en el chico unas palpitaciones que arrumbaron su 
sentido común, que le hicieron ignorar desengaños anteriores. Su mente comenzó  
entonces a barajar nombres cuyo número aumentaba conforme se encadenaban 
los superlativos: esperadísima, popularísima, consagradísima… que preludiaban su 
aparición. Instantes después,  el presentador -nefasta voz del oráculo- pronunciaría 
el nombre de una estrella tan desconocida  que, más que en el candelero, parecía 
situada en una galaxia por descubrir.   

A lo largo de tres artículos, vamos a esbozar 
una de las cuestiones que muchas personas se 
han preguntado acerca del pasado de nuestra 
ciudad, y que viene a ser el de desde cuándo 
tenemos constancia del poder que atesoraban 
algunas de las familias más antiguas de Vinaròs. 
Ciertamente una parte de esta pregunta puede 
responderse a través del cronista Martí de 
Viciana, quien durante la segunda mitad del 
siglo XVI ya menciona alguna de ellas, y que 
incluso hasta el día de hoy se podría decir que 
han dejado su descendencia en muchos de 
los actuales pobladores. La mayoría de estos 
linajes seguramente vendrán asentados desde 
los tiempos del Medievo, un período durante el 
cual los datos son más inciertos, y por lo tanto 
se abren determinadas lagunas. No obstante, 
el hecho de ser una población abierta al mar, 
nos permitirá un constante vaivén de personas. 
Esta situación se irá prolongando, hasta que un 
conglomerado de familias irá siendo las que 
dirigirán las riendas económicas del municipio.
Podríamos decir que a partir del siglo XVIII esta 
situación genera el desmarque de algunas de 
ellas, fenómeno por el que determinadas casas 
comenzarán a aglutinar una fuerza capital 
superior al de esa media. La más destacable, y 
que ya venía resaltándose entre las élites, era la 
de los Febrer, y que el mencionado cronista ya 
se encargó de citar 200 años antes en su obra 
cumbre.
Precedentemente, este linaje con raíces nobles, 
empezó a acumular cierto poder, lo que le 
permitió encontrarse por encima del resto de 
familias. La estrategia se gesta gracias a un 
enlace matrimonial (un método de proyección 
habitual entre la aristocracia como la burguesía), 

en este caso, mediante una familia infanzona de 
Aragón, concretamente a través de la figura de 
doña Margarita de la Torre y de la Torre.
De ese enlace, nacerá la línea de los Febrer de 
la Torre, permitiendo que las mejores familias 
de la comarca se adhieran a su genealogía con 
el transcurso de las generaciones venideras, 
esto desde luego resultará una manera efectiva 
de ascenso socioeconómico, mediante el que la 
pequeña aristocracia irá generando un bloque, 
que en la mayoría de localidades, será el que 
controlará los ayuntamientos y puestos más 
destacados de la cúspide social de cada lugar, 
ocupando cargos de notoria importancia, tales 
como en el ámbito militar, eclesiástico y político.
No será pues casualidad que precisamente 
en ese momento don Joan Baptista Antoni de 
Febrer i de la Torre (primer alcalde de Vinaròs 
después de la supresión de los Justicias y 
Jurados de la población), fuese a quien en 1713 
se le concediera una porción considerable de 
tierras en la zona de la calle socorro, así como en 
1752 una Real Facultad de Mayorazgo e incluso 
un altar para la familia dentro de la iglesia 
Arxiprestal (concretamente en la capilla de la 
Purísima). Éste como otros tantos familiares, 
comenzará a aglutinar un patrimonio destacado, 
que los llevará a ser uno de los linajes más 
influyentes del Vinaròs del siglo XVIII.
Sin lugar a dudas los Febrer obtuvieron algo que 
hasta la fecha ninguna familia había conseguido 
asentar: un legado patrimonial extensísimo, 
que, gracias a su dominio local, les permitía 
obtener una proyección social tremendamente 
envidiable por el resto de familias. Sólo como 
ejemplo cabe decir que el huerto que poseían 
dentro de la población ocupaba el área que hoy 

va desde la calle socorro, hasta la calle Santa 
Magdalena, subiendo por la calle San José, y 
girando por la calle San Francisco. Una extensión 
dentro del suelo urbano sin precedentes, que era 
un claro signo de la riqueza que atesoraban por 
aquellas fechas.
Sin embargo, la historia no les resultaría tan 
favorable, y con la entrada del siglo XIX, grandes 
cambios determinaron la aparición de nuevos 
actores sociales, que acabarían rompiendo esta 
homogeneidad señorial.
Eran finales del siglo XVIII, cuando un burgués 
procedente de Reus, don Antonio Ayguals i 
O’Sullivan, comenzaba a asentar su patrimonio 
y posterior descendencia en nuestro municipio. 
Eran tiempos favorables para la prosperidad 
económica, pues a pesar de las guerras carlistas 
que se fueron desencadenando en el siglo 
siguiente, la producción de vino y la llegada de 
comerciantes a esta tierra, fomentaron la génesis 
de un nuevo núcleo social, con claras actitudes 
de progresar económicamente: la burguesía.
Tal fue el éxito de esta familia, que en poco 
menos de una generación, los hijos de don 
Antonio Ayguals comenzaron a ocupar cargos 
importantes dentro de la sociedad vinarocense. 
La unión matrimonial con otras familias de 
origen burgués, ayudaron a acrecentar ese 
poder elitista, es el caso de los Ballester (gracias 
al enlace con doña María Lázara Ayguals de 
Izco), sin olvidar una destacada representación 
en cargos municipales, tal como sucedió con 
Demetrio Ayguals de Izco en el ámbito militar o 
en la política, fenómeno que le llevó a ocupar la 
alcaldía en un par de ocasiones.

(Continuará…)

La lucha de las élites en Vinaròs (I)
David Gómez de Mora
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Noche del pasado jueves día 28 de 
julio a las 11 horas de la noche, noche 
a la fresca, buen tiempo, se respira la 
brisa del viento, la noche es estrellada 
y hay luna menguante. Toda una 
conspiración positiva para el buen 
concierto que nos regaló la Societat 
Musical La Alianza de nuestra ciudad.
El lugar, idóneo y con un buen sonido, 
el marco incomparable en el centro 
histórico, al frente y norte, la puerta 
de la “Capilla del Santísimo”. Al lateral 
izquierdo y oeste, la fachada y puerta 
“plateresca” de nuestra Arciprestal 
de “La Asunción”, y el programa del 
concierto, escogido con exquisito 
gusto por el maestro y director 
José Ramón Renovell Renovell. Esta 
conjunción estelar, solo podía brillar y 
salir todo a la perfección y brilló.
La gentil componente de “La Alianza” 

Claudia Zaragozá, presentaba el 
concierto, nos indicaba que este 
era el último del curso 2015-2016, 
agradecía a todos los que siguen 
a “La Alianza” en sus diferentes 
aspectos; asistentes a los conciertos, 
socios, colaboradores, etc.. su ayuda 
y colaboración, y se despedían hasta 
el mes de septiembre, con unas muy 
bien merecidas vacaciones. Tenemos 
una gran “Societat Musical”.
El programa que nos ofrecieron fue el 
siguiente:
Brisas otoñales (P.D.) Miguel Gimeno
La flauta mágica (Obertura) . A. Mozart
 (*)  Mariano Sánchez “El Monda”  
Tomás Sánchez Calero
EL lago de los cisnes (Suite)  P. I. 
Tchaikovsky
Escena
Danza de los cisnes

Danza húngara (Ezardas)
Vals
El baile de Luís Alonso (Intermedio) 
G. Giménez
La boda de Luís Alonso (Intermedio) 
G. Giménez (*) 1ª audición

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
Como podrán observar se abrió el 
concierto de la clásica forma que 
lo hace el maestro Renovell, con 
un conocido pasodoble de Miguel 
Gimeno. Se cambió de una forma 
rotunda a la música clásica del 
conocido compositor W. A. Mozart 
con la pieza “La flauta mágica”, 
seguimos con una pieza la cual 
interpretaba la banda por primera 
vez. Se trata del pasodoble Mariano 
Sánchez “El Monda”, compuesto por 
dos componentes de “La Societat”, 
padre e hijo. Me refiero al padre 

Tomás Sánchez Calero, el cual vino 
a residir hace ya algunos años a 
nuestra ciudad, trayéndose a su hijo 
Tomás Sánchez Rodríguez ya músico 
y que domina el trombón de varas. 
Podemos recordar el pasado 21 de 
noviembre, cuando ingresó en la 
Banda Juvenil, y su director Emilio José 
Salamanca Safont, le hacía entrega 
del instrumento que el interpretaría 
que es la trompeta. Estaba de testigo 
el presidente de la entidad Víctor 
Arenós. Anteriormente había ejercido 
como papelero y abanderado de la 
banda.
En resumen, pasamos una agradable 
velada y con un entretenido concierto. 
Mis felicitaciones a toda la banda 
y como no,  a su maestro-director, 
esperando pasen unas merecidas 
vacaciones.

Concert de la Societat Musical La Alianza

SI TIENES FIGURAS O ACCESORIOS Y 
QUIERES VENDERLAS
CONTACTA CONMIGO.

PUEDES MANDAR 
FOTOS A ESTE NUMERO
DE WASSAP 

SE BUSCAN
FIGURAS DE MASTERS

DEL UNIVERSO - HE-MAN 

JAVIER  +32 484 782 683  
e-mail : francisco_javila1984@hotmail.comEls Nanos i Gegants de Vinaròs estiguerem a les festes de Sant Jordi
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Treballem junts
Per Hugo Romero

www.canal56.com

Seguint la nostra política de 
treballar per als ciutadans, però 
també juntament amb ells, la 
regidoria de Política Social, 
Igualtat i Discapacitat del nostre 
Ajuntament ha donat els primers 

passos per a la creació d'una entitat molt de 
temps demandada i creiem que molt necessària 
per a la societat vinarossenca: el Consell de 
Discapacitat.
Perquè sabem que realment els que ens 
ensenyaran són els ciutadans que pateixen 
aquestes voreres lliscants, aquest mobiliari urbà 
inadequadament col·locat o aquests mitjans de 
transport públics no molt ben adaptats, entre 
molts altres problemes que per a la majoria de 
nosaltres no existeixen perquè no veiem. Serà 
per a nosaltres un grat treball aprendre d'ells, 
dels nostres veïns.
Com també aprenem i millorem molt escoltant 
als vinarossencs que formen part dels consells 
de Festes, Comerç, Turisme, Agrícola i de Cultura. 
Tots ells oberts a qui desitge donar una mica 
del seu temps pel nostre poble i on qualsevol 
persona amb qualsevol ideari és benvinguda.
Ja per acabar parlarem de treball polític a un 
altre nivell. Un nivell menys agradable per als 
regidors de Tots i Totes Som Vinaròs que estar 
amb els nostres conciutadans, però no per això 
menys necessari. Es tracta del treball que el 
nostre alcalde Enric Pla realitza contínuament 
davant les administracions superiors que tant 
ens demanen però tan poc ens donen. A causa 
de la insuficient aportació econòmica per part 
de la Generalitat Valenciana per al finançament 
del programa de gratuïtat de llibres de text 
(banc de llibres) i la impossibilitat per part dels 
centres educatius de sufragar la despesa que 
suposa, serà l'Ajuntament de Vinaròs qui es farà 
càrrec de pagar dit desemborsament.
La nostra política és i sempre estarà enfocada 
a què els recursos del nostre Ajuntament seran 
primer per al benestar de nosaltres els ciutadans 
i en últim lloc, a força distància, per a obres 
megalòmanes i plenes de pedres que allí estan, 
torrant-se al sol sense que ningú les faça servir 
per perill d'agafar una insolació sota aquest sol 
d'estiu.



19

6 agost de 2016

OPINIÓ 

La rebaixa de l'IBI
Per Maria Dolores Miralles

Balanç del primer any de 
legislatura (IV)
Per Fernando Juan, secretari de comunicació PSPV Vinaròs

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Tripartito de más impuestos

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Por Miguel Ángel Vidal

Aquest és el quart i penúltim 
article de la sèrie referida 
al balanç del primer any de 
legislatura en la part que ens 
correspon als Socialistes, en el 

govern de coalició amb Som Vinaròs i Compromís. 
En concret, avui farem cinc cèntims de tot el que 
s’ha fet des de l’àrea de Serveis de l’ajuntament 
de Vinaròs, responsabilitat del nostre regidor 
socialista i portaveu, Guillem Alsina.
L’àrea de serveis i obres és un departament 
aparentment fosc en cert sentit, pel fet que no hi 
ha grans obres ni sol ser l’aparador que presenten 
els càrrecs polítics però, tanmateix, és el més bàsic 
per a un ajuntament. Si no funciona, les queixes 
dels veïns són constants i la qualitat de vida dels 
ciutadans disminueix ràpidament. De fet, els 
treballadors municipals d’aquesta àrea tenen molt 
clar com són de necessaris per a la ciutat. I quan 
es privatitza qualsevol servei per qualsevol motiu, 
apareixen clarament carències en aquest servei 
(la lluita duta a terme per regidors de diversos 
colors polítics en el servei de recollida de brossa i 
manteniment de jardins s’ha pogut seguir durant 
tots els anys des que hi ha una concessió privada).
Com a fites aconseguides en aquest any volem 
remarcar l’aposta per a millorar i ampliar els parcs 
infantils de la ciutat; la creació de parcs nous, com 
l’adaptat de la plaça del Llagostí i el de la Colònia 
Europa, les millores en els 37 restants i la futura 
implantació de dos parcs nous a la plaça St. Andreu 
i a la Cala Puntal. També cal destacar l’ajustament 
de l’organigrama de la brigada d’obres i serveis a les 
necessitats reals de la secció, instaurant les ordres 
de treball i apostant fort per l’eina ofimàtica SIGO, la 
creació d’un estoc de material i eines al magatzem 
municipal i la creació d’una nova borsa de peons 
per a la BRIGADA, que serveix per a cobrir baixes 
i jubilacions. S`ha plantejat també la necessitat 
de modernitzar la flota de vehicles per a complir 
la normativa de seguretat, actualment s’està 
treballant en aquest sentit i esperem aconseguir-
ho en els pròxims mesos. Tota aquesta feina per tal 
d’augmentar l’operativitat i qualitat de la brigada 
d’obres. Els Socialistes hem apostat SEMPRE per 
aquesta brigada, ja amb el regidor Agustí Guimerà 
quan es va construir el nou magatzem municipal, 
modern i espaiós, i s’ha confiat plenament en els 
seus treballadors. En aquest aspecte, la gestió 
del PP quant ha governat ha sigut la inversa: 
Privatització de la recollida de brossa, comissari 
polític (o assessor, o com se li volgués dir) per a la 
gestió del serveis...
Altres actuacions de la brigada d’obres durant el 
primer any són: Millora en el mobiliari urbà de zones 
com el Passeig i la Mera; construcció de la nova 
plaça al carrer del Pont amb canvi de canonades 
inclòs; actuacions en zones històricament 
oblidades com la Colònia Europa on, a més del 
nou parc infantil, s’ha millorat la il·luminació, la 
neteja i la senyalització viaria; implantació de 
noves papereres, taponar el pou de la plaça Sant 
Valent, millorar i activar la font de la plaça Jovellar, 
el pàrquing de Leopoldo Querol, l’adequació 
de l’antic Limbo, i moltes altres actuacions de 
manteniment que no es veuen però permeten que 
gairebé tot funcione, i de les quals els ciutadans 
només són conscients de la seua existència quan 
s’espatllen...

El tripartito sube los 
impuestos. El tripartito 
ahoga a las clases 
medias que este año 

han pagado un 10% más de IBI por el capricho 
de unos gobernantes que en lugar de reducir sus 
sueldos y sus gastos aprobó una subida del IBI y 
una reducción de las bonificaciones que tenían 
en vigor los locales comerciales, las oficinas, los 
restaurantes y las familias numerosas.
El tripartito de Enric Pla, Guillem Alsina y 
Doménec Fontanet sube los impuestos a las 
personas porque deben cobrar todos los meses 
las dedicaciones exclusivas y parciales que hacen 
del actual el gobierno municipal que mayor 
coste tiene para el bolsillo de los vinarocenses.
Ha pasado más de un año y ningún logro está 
materializado. El nerviosismo del Alcalde va 
creciendo por momentos y ahora ya no se 
atreve ni a contestarnos en el pleno a nuestras 
preguntas. Sube los impuestos, deja de contestar, 
todo muy transparente y muy progresista. Dar la 
callada por respuesta es la última bala de todo 
mal gobernante. No contestar y esperar que 
la gente olvide las barbaridades de la gestión 
municipal.
Y del último pleno no hay que olvidarse del 
papelón del PSPV-PSOE. Callado todo el pleno, 
sin opinar de nada, sin argumentar nada, sin abrir 
la boca. Concejales callados, miradas perdidas 
y mentes absortas en otros pensamientos. Nos 
quedamos con las ganas de conocer que opinan 
los socialistas de los muchos temas tratados 
en el pleno a instancias de la oposición. Nulas 
respuestas para una gestión que está tapada 
por un Alcalde que lo decide todo y deja a los 
socialistas en la más absoluta irrelevancia. Ni 
una sola vez alzarán su voz los socialistas para 
oponerse a las voluntades divinas de Enric Pla. 
Tiempo tendremos para comprobarlo.
Más de un año de gobierno, justo el mismo 
tiempo que llevan algunos que de verdad se 
creyeron lo de la nueva política desencantándose 
por un gobierno local que ni cumple con una 
auditoria ciudadana y que tampoco ha puesto 
en marcha ningún plan de emergencia social. ¿El 
motivo? Ni hace falta una auditoria que lo único 
que puede demostrar es la buena gestión del 
gobierno anterior del Partido Popular y el plan 
de emergencia social queda muy bien anunciarlo 
en campaña pero después nos olvidamos porque 
nos damos cuenta que el alarmismo ocasionado 
por la izquierda no era más que un decorado 
para decantar el voto de los vinarocenses.
Nosotros nos equivocamos también, somos 
personas, pero al menos cuando gobernamos lo 
hacemos con mayor honestidad, transparencia 
y sentido común. Y es algo que ni Enric Pla se 
atreverá a negarlo. Eso si nos contesta. ¿Seguirá 
mudo?

En el ple ordinari del mes 
de juliol, un dels punts 
de l'ordre del dia era una 
moció presentada pel grup 

popular on es demanava la rebaixa del IBI (rebut 
de l'impost de valor catastral).
Nosaltres discrepem en l'exposició de motius, 
perquè hi ha que recordar a la ciudadania que 
als anys 2012 i 2013, el govern central liderat pel 
PP, va obligar a tots els municipis a augmentar un 
10% el rebut del IBI, mesura tributària, transitòria i 
excepcional, amb la finalitat de corrergir el dèficit 
públic, la qual es va prorrogar dos anys més. 
L'any 2014, a partir de la llei de pressupostos 
de l'estat ,es va actualitzar i augmentar en un 
10% el valor catastral, però els ciutadans no 
ens adonarem d'una pujada en el rebut de l'IBI, 
perquè aquest increment era incompatible, 
doncs l'IBI ens haguera augmentat un 20% en lloc 
del 10%. Per aquest motiu,en el ple ordinari del 
23 d'octubre de 2014, el PP local, que aleshores 
tenia responsbilitats de govern, en despatx 
extraordinari es va modificar el tipus de l'ordenaça 
fiscal municipal al 0,72.
A l' octubre de l'any passat es va convocar un 
ple extraordinari per reformar l'ordenança fiscal 
reguladora de Vinaròs, on l'equip de tripartit local 
va aprovar en solitari la pujada del tipus impositiu 
de l'IBi que passa del 0,72 al 0,80. Aquest augment 
suposà per a tots els vinarossencs que no ens 
hem pogut beneficiar-nos de la reducció del 10% 
de l'IBI, previst per l'any 2016, on deixava d'estar 
en vigor el recàrrec temporal del 10%. 
Una volta més han sortit perjudicades les nostres 
butxaques , perquè encara que s'ha dit repetit 
per activa i per passiva que el rebut de l'IBI es 
manté igual que els anys anteriors, a la resta de 
les ciutats de l'Estat espanyol, se'ls ha reduït un 
10%. 
Recolzarem la moció perquè en les propostes 
d'acords, es demanva que el govern municipal 
rebaixe el tipus impossitiu al 0.72, això es 
possitiu per a tots nosaltres, perquè se'ns reduïra 
el rebut un 10% , ja que es una davallada de 
pagament d'impostos. També estem d'acord que 
es revoquen les restriccions que es van imposar 
a les bonificacions a l'IBI dels locals comercials i 
families nombroses i que a dia d'avui s'ha reduït 
en nombre de beneficiats. S'ha passat de 830 
bonificacions a 89 aquest any. 
La conclusió de tot aquest enrenou és que vostés 
Srs del PP han estat els caps pensants i vostés Srs 
del tripartit han estat el braç executor perquè 
han mantingut el 080%.Pensem que és un gran 
incompliment del tripartit, que en campanya 
electoral, se'ls omplia la boca dien que baixarien 
els impostos i a dia d'avui no es que els baixen 
sino que els han augmentat.
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Manuel VillaltaOPINAR SEGONS INTERESSA 

OPINIÓ 

Si llegim els articles d'opinió publicats en la premsa 
local dels partits polítics amb representació 
municipal podrem comprovar com cadascú, “opina 
segons interessa.”  Esta setmana passada sense anar 
més lluny comprovem com SOM Vinaròs, exposen 
la seua opinió sobre algun tema. Diuen que no són 
amics de faraònics projectes urbanístics, i que açò 
la ciutadania ja ho ha pogut comprovar en este 
primer any de legislatura. Pués si, ja que en este 
primer any no han fet ni menció de temes com 
el segon ambulatori, un millor servici de trens de 
rodalies, l'auditori, la parada d'autobusos i altres 
que han passat enguany desapercebuts. Si, és cert 
que s’han decidit per la construcció de la piscina, 
que és ben cert que ja estava projectada en el Pla 
Confiança desde   l'any 2009. Però bé està el que 
bé acaba.  Com també ho és que no s'anaren a 
conformar amb un projecte que vostés mateixos 
qualifiquen de desfassat. Sols faltava que al que 

ha tingut eixa idea li demanaren la medalla a 
la intel·ligència per eixe detall. Este que escriu 
entén que inclús encara que no siguen amics de 
projectes faraònics, tampoc han fet ni menció de 
temes necessaris per a la ciutadania i el poble, i el 
que s'ha fet en este primer any no és per a tirar les 
campanes al vol. També els vull recordar i així ho he 
manifestat en moltes ocasions, que tota la persona 
que treballa ha de cobrar un sou digne, inclosos 
els regidors. Però que no se'ls oblide que des de 
fa anys en molts pobles de tot l'Estat espanyol han 
hagut veïns que s'han dedicat a la política i han 
sigut regidors amb càrrecs en l'Ajuntament i no han 
cobrat ni un euro. I no eren persones que vivien 
de les seues rendes ni dels seus negocis. Però clar 
els temps canvien, i altres coses també. En l'article 
d'opinió del PSPV, continuen fent balanç d'este 
primer any de legislatura. Després d'haver llegit 
l'article, sols falta que demanen també la medalla 

al treball i la intel·ligència per al regidor de Cultura, 
Joventut i Festes. Segur que igual que este que 
escriu, una gran part de la ciutadania vinarossenca 
estarà d'acord que tant en cultura joventut i festes 
ha sigut un any de transició, que la nova política i 
l'aire fresc en estos temes ha estat absent. Inclús 
en alguns temes han estat presents temes ja 
desfasats. En l'article de Compromis, ens exposen 
que per mitjà de l'enteniment i el diàleg han fet 
possible que es governe el poble.No sé, però segur 
que el que ha escrit este article en el moment 
de fer-ho tenia una pujada de febra. Compromis 
tambe manifesta que a Vinaròs necessitem unes 
infraestructures que ens situen al mateix nivell que 
a la resta del país. Encara que tota la ciutadania 
també ho sabem, com sabem que, “obres són 
amors i no bones raons”. Però que continuen 
escrivint els seus articles i que seguisquen “opinant 
segons interessa”
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Mussolot

RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE JUNY DEL 2016 (i II)
PEIXOS  
Seitó (Aladroc, Boquerón)             12.017 Kg.                          
Escritas (Rajas, Rayas)                        68
Totina (Manta, Batoiedeos)                  4
Besucs (Besugos)                               15
Rallat (Bonito)                                     57
Congre (Congrio)                                 35
Gall (Pez de San Pedro)                     20
Orá (Dorada)                                     130        
Gallineta (Cabracho)                         254
Sorells (Jureles)                                45
Esparrall (Raspallón)                        17               
Palá (Lenguados)                             133
Sards (Sargos)                                  82
Lliri (Anjova)                                      40

Llobarro (Lubina)                               15
Mabre (Herrera)                                416                                            
Pagell (Pagel, Breca)                       766
Lluç (Pescadiila, Merluza)                25
Raps (Rapes)                                  260
Espet (Espetón)                                 11
Molls (Salmonetes)                            18
Morralla (Serranos, etc.)                  24
Sardina                                           2.799
Mero (Cherna)                                      3
Letxa (Pez limón, Serviola)                  2
Bacoreta                                         988
Sorella (Jurel real)                           266
Llises (Mújoles, Lisas)                     201
Pagre (Pargo)                                     19

Bis (Biso, Estornino)                          227
Roncador (Roncón)                            8
Rata (Miracielo)                                 17
Palometa (Palometón)                     49
Tigre (Lenguado portugués)            132
Corva (Corvallo)                                41
Mamona (Brótola de roca)                  53
Saboga (Alosa)                                    5
Dèntol (Dentón)                                  13
Chopa (Cántara)                                  2
Vidrià (Mojarra)                                   47
Salpa (Salema)                                    3
Rom (Rémol, Rombo)                         45                                                    _______
       Total    ..................               19.369
CRUSTACIS             

Llagostí (Langostino)                         660                  
Galera (Estomatoideo)                        9
Llagosta (Langosta)                            165
Llomàntol (Bogavante)                           15
                                             _____
Total      ..........................       849      
 MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                        4
Sipia (Sepia, Jibia, Choco)              707
Pop roquer (Pulpo roquero)            1.752
P. blanc  (P. Blanco)                           6
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)    67
                                                  _________
Total     .............................. 2.535
TOTAL EXTRACCIÓ…...   22.753

En castellà li diuen Musolón, en francés Requin à longe 
dorsale, en anglès False castshark i en alemany Falscher 
Katzenhai. El seu nom científic és Pseudotriakis microdon.
Pertany a la família dels Seudotriákids. Té un cos allargat, 
gruixut i tou. De poca alçada. La seua talla arriba als 3 m i 
pesa 125 kg. És un peix bastant cosmopolita.
Cap deprimit i ample. Ulls ametllats de gat i les parpelles 
amb membrana nictitant. Darrere té els espiracles grans 
i allargats. Boca gran i aguda, amb plecs labials curts. 
Mandíbules amb 200-300 files de petites dents en forma de 
mosaic i de 6 a 13 funcionals, ganchuds, amb una cúspide 
central flanquejats per dues romes.
Morro curt i cònic. Narius menudes i prop de la boca. 
Posseeix cinc obertures branquials xicotetes.
La pell és suau al tacte cap a enrere, que el recobreix 
corporalment, sent els seus denticles dèrmics en forma de 
fletxa.
És de color uniforme, que alguns exemplars predomina el 
marró fosc amb tons blaus i en altres el marró gris clar. Les 
aletes són més fosques.
La seua principal característica és la 1a aleta dorsal, que 
és baixa i allargada per semblar-se a la clàssica quilla d'un 
vaixell; la 2a és una mica llarga, retardada i més gran que 
l'anal. La caudal és curta, abatuda, amb el lòbul terminal 
gran i l'inferior amb el peduncle menys pronunciat. Les 
aletes pectorals són diminutes i arrodonides. I les ventrals 
estan molt endarrerides.
Peix cartilaginós, catalogat també com un tauró, la seua 
reproducció és amb acoblament entre els dos sexes. 
Ovovivípar. La femella té al seu interior milers d'òvuls que pel 
que sembla fa una gestació sobre els dos anys, sobreviuen 
ventrades de 2-4 fetus, que s'alimenten dels altres. Després 
de néixer acampen per aigües de 200 m de profunditat, i a 
mesura que creixen, es dirigeixen a fons més profunds del 
talús continental. És un animal lent i poc actiu. S'alimenta 
de carronya, peixos i invertebrats. El greix del seu gran fetge 
li permet una bona flotabilitat. D'este òrgan es pot extreure 
fins al 25% d'oli i que en països asiàtics també s'utilitzava per 
segellar els cascos de les embarcacions. També en cosmètica 
com rejovenidor, vitamina A i D, lubricants resistents a la 
calor i la fricció. El seu esquelet conté condrotina i s'usa per 
pal·liar el desgast de genolls, etc. La pell es sala i desseca 
surten cuirs per fabricar calçats, etc. I les seues buscades 
aletes per a l'elaboració de sopa.
Es captura només amb art d'arrossegament i palangre 
d'altura. Les seues carns són blanques. Té el mateix valor 
nutritiu com qualsevol peix ossi comú. Després de sagnarlo 
per eliminar l'olor amoniacal abans que la sang es coagule, 
el evisceres, peles, talles a rodanxes o filets, etc., pot fer-se 
bullit, amb salses, adob, rostit, fregit, fumat; i de les seues 
despulles, fer farines i farratge.

SE LEVANTÓ LA VEDA DE ARRASTRE
Los bous, después de estar de parada biológica los meses de junio y julio, se 
hicieron a la mar para faenar. A pesar de que las aguas se mantuvieron estables, las 
extracciones resultaron flojas. La llum siguió capturando peix blau. Y la flota xarxiera 
está bastante activa y productiva tras el crustáceo rey y pescado variado.
Los barcos arrastreros, en concreto nueve han comenzado a operar desde el 1º de agosto. Las 
capturas resultaron bastante variadas pero mediocres. Las especies mayoritarias subastadas 
fueron; cigala, calamar, pescadilla, gall, caracol, salmonete, rape, raya, peluda, móllera, canana, 
jurel, burros, aranya, cintas, maira, peix de reig, caballa, lisa y morrallas. 
El cerco el lunes no caló. El martes una traíña llevó 600 cajas de boquerón (6 Kg/caja). 
El miércoles cuatro barcas llevaron 1.600 cajas de seitó y 10 de sardina. Y el jueves tres 
embarcaciones vendieron 600 cajas de 'oro azul' y 30 de sardina plateada. La procedencia 
era; dos de Vinaròs y dos de Burriana.
El trasmallo, algunas barquitas siguen calando al langostino y la sepia. Un par lo hace al pagel 
y mabre. Dos se dedican al lenguado y rombo. Y uno a la langosta, bogavante, gallineta y 
mamona.
El palangrillo de costa pilló con anzuelo lubina, dorada, sargo y congrio.
El palangre pelágico capturó bastante bacoreta de 10 Kg/ejemplar.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo vende piezas de 2 a 4 Kg. 

Ecos de Mar; Consumición de productos pesqueros
En el año 2015 los españoles adquirimos para la cesta de la compra un total del 0,2% más que 
el 2014.
En cuanto al apartado de los pescados y mariscos frescos se ve que compramos un 0,8% 
menos. Sin embargo, la adquisición de congelados subieron un 3,5%. 
Los productos de mar frescos representaron el 62% de toda la cesta de la compra. Las 
conservas son el 18% (han cedido un 1,5%). Los congelados estuvieron en el 15%.
Los productos refrigerados crecieron el 10,6% y los ahumados el 8,3%.
El consumo del sushi que sólo representó el 0,1% sus consumiciones crecieron el 115%.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Redacción

Vinaròs presentó el martes la tercera 
edición del 10K nocturno Llagostí de 
Vinaròs, que se celebrará el próximo 
sábado 13 de agosto a partir de las 
21 horas. La presentación de esta 
prueba tuvo lugar en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Vinaròs 
y contó con la presencia por parte 
de la organización de Luis Adsuara, 
los concejales de Deportes, Begoña 
López, y de Turismo, Domènec 
Fontanet, y el técnico de deportes 
Nacho Chaler. La organización confía 
en superar en esta edición la cifra 
de los 500 participantes, logrando 
así que la de Vinaròs sea una de las 
pruebas más multitudinarias de las 
celebradas en toda la provincia.
  Por parte de la organización, Luis 
Adsuara, destacó que la capital del 
Baix Maestrat “ha trabajado con todo 
detalle la organización de la prueba” 

y señaló que el objetivo "es superar 
los 500 inscritos y consolidar esta 
experiencia que une ocio, turismo y 
deporte". Según Adsuara, un 30% de 
los participantes serán de fuera de la 
provincia y también hay inscritos de 
diferentes países. 
La prueba de Vinaròs tiene además 
un carácter benéfico, al destinar 
un euro de cada inscripción a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. 
La cita se iniciará a las 21 horas 
desde el Paseo Fora Forat, y el 
circuito será igual que el del pasado 
año, un agradable circuito urbano 
que recorrerá las calles céntricas y el 
paseo marítimo de la localidad. Toda 
la información sobre el recorrido y 
los cambios de tráfico relacionados 
con la realización de la prueba 
pueden consultarse en la web www.

cmevinaros.es. El técnico del Consell 
Municipal d'Esports, Nacho   Chaler, 
destacó que se dispondrá mucha 
más luz a la llegada a la meta y que 
los participantes serán obsequiados 
con una camiseta técnica de 
calidad superior y fruta a la llegada. 
También podrán disfrutar tras la 

prueba de una fideuà que este año 
cocina el restaurante Bergantín.  
El año pasado, un total de 744 
participantes se dieron cita para 
participar en esta prueba popular 
veraniega de la capital del Baix 
Maestrat.

El 10k nocturno de Vinaròs, el 13 de agosto
La organización espera superar la cifra de 500 participantes

La regidora d'Esports, Begoña López, junt amb el president del CB Vinaròs 
Servol, Ray Santana, i el president de la Federació de Bàsquet de la Comunitat 
Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, han signat un conveni de col·laboració 
perquè la localitat aculla un curs d'Entrenador Nivell 1 . 
Este s'impartirà al Poliesportiu local i en altres dependències municipals a 
partir del proper mes d'octubre. L'objectiu, ha explicat López, és facilitar la 
formació als tècnics de la localitat, però també a les persones interessades 
de poblacions properes.
El curs tindrà un format intensiu que combinarà la formació presencial amb 
la no presencial, a través de l'aula en línia de la FBCV. De superar la part 
teòrica i la pràctica, els alumnes podran dirigir equips en diverses categories 
de formació. Les inscripcions ja estan obertes i poden realitzar-se en línia des 
del web de la Federació. 

Vinaròs acollirà un dels cursos d’Entrenador Nivell 1 que organitza la FBCV
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració per facilitar 
la impartició de classes teòriques i pràctiques

CAMPUS VINAROS EFC  

¡Gracias por confiar en nosotros!
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TENIS
ESPORTS

Del dimecres 27 fins al divendres 29 de juliol es va 
celebrar al Club de Tenis Vinaròs, la Copa Borotra 
Davis Cup Junior amb la presència de les seleccions 
d' Espanya, República Txeca, Regne Unit, Polònia, 
Hongria, Portugal, Noruega i Dinamarca.
Un dia abans es va fer la presentació d' esta edició 
al Club de Tenis Castelló. A l' acte hi van assitir 
el president i vicepresident del Club de Tenis 
Vinaròs, Manuel Febrer Caballer, i Fernando Giner; 
el president del Club de Tenis Castelló, Mario 
A.Molina Muñoz; el president de la Diputació d' 
esports de Castelló; i Gines Perez, organitzador de 
l' esdeveniment i director de l' escola Grip 2 Gestion 
Deportiva.
El dimecres 27, els partits començaren a les 9 del 
matí, amb Portugal-Noruega amb victòria de 
Noruega per 1-2; i amb Dinamarca - Regne Unit amb 
victòria per 0-3 del Regne Unit. Per la vesprada, a les 
15 h, jugaren els dos caps de sèrie. Primer ho va fer 
Espanya (cap de sèrie número 1) contra la República 
Txeca, on va saltar la sorpresa i la selecció de casa 
va perdre per 1-2 en uns partits d' alta qualitat i que 
es va decantar per a República Txeca per xicotets 
detalls. I, per una altra part, Hongria (cap de sèrie 
número 2) jugava contra Polònia, on també va saltar 
la sorpresa i van caure per 1-2 en una de les millors 
elimnatòries de la jornada.
El dijous 27, a les 9 del matí, es van disputar les 
semifinals de consolació on Espanya va guanyar 
a Portugal per 2-1 i Hongria també va guanyar 
a Dinamarca per 3-0 en la sessió matinal. A les 15 
h van començar les semifinals amb els partits de 

República Txeca vs Noruega amb victòria de la 
República Txeca per 2-0 i a la mateixa hora es jugava 
el Polònia -Regne Unit amb una clara victòria per a 
Polònia per 3-0.
Divendres 28 va ser el dia de les finals. A les 9 del 
matí i ja amb força calor, Espanya va guanyar la 
final de consolació a l' altre cap de sèrie, Hongria, 
per 3-0, acabant el torneig amb un sabor agredolç, 
començant dubitatiu i acabant fent un tenis d' 
alta escola. També a les 9, Portugal jugava contra 
Dinamarca per la setena plaça del torneig, guanyant 
Dinamarca per 1-2. A les 15 h, i en una calor sofocant, 
es va disputar la Gran Final entre Polònia i República 
Txeca, que van derrotar als dos caps de sèrie en el 
primer partit i no van tindre rivals en semifinals. Els 
dos millors equips del torneig no van decebre als 
espectadors i van oferir   dos partits vibradíssims 
dignes d'ATP. A la mateixa hora, a la pista 2, es 
disputava el partit per al 3r i 4t lloc entre Regne Unit 
i Noruega que va caure a favor de Regne Unit per 
2-1.
Sols acabar els partits, el President del Club de 
tenis, Manuel Febrer Caballer, i, juntament amb 
Gines Perez i Jose Maria Velasco, (encarregats amb 
els seu treball i esforç de fer-nos gaudir d' estos 
esdeveniments i de manera gratuïta) van entregar 
els trofeus als campions i subcampions.

Finalment la Copa Borotra Davis Cup Junior Ciutat 
de Vinaròs va quedar de la següent manera:
Campions:                  Polònia
Subcampions:         República Txeca

3r lloc                  Noruega
4t lloc                  Regne Unit   
5è lloc                 Espanya
6è lloc                Hongria
7è lloc               Dinamarca
8è lloc               Portugal
Agraïr des del Club de Tenis Vinaròs, als conserges 
del club, Toni i Doris, que sempre han estat aquí, 
ajudant a jugadors i organitzadors amb tot el que 
necessitaven, a la Federació Espanyola de Tenis, 
jutges, àrbrits, i, en especial, a l' empresa Grip 2 
Gestion Deportiva, dirigida per Gines i Jose Maria, ja 
que gràcies a la seua implicació i organizació han fet 
que tot sortís perfecte, i no sols en la part esportiva, 
sinó amb tots els aspectes (estància, menús i 
transports de tots els jugadors i entrenadors dels 
equips).
Esperem que els assistents hagen gaudit del tenis 
exhibit malgrat les altes temperatures  i sàpiguen 
apreciar l' esforç que costa portar este nivell de tenis 
a una ciutat com Vinaròs, quan hi ha molts clubs de 
grans ciutats que intenten per tots els mitjans fer-ho 
a les seves instal.lacions.

Copa Borotra Davis Cup Junior

Se realizó un sorteo de 1 balón por equipo, se 
repartieron rosas a todas las acompañantes de 
nuestros entrenadores y en especial a las damas, 
también se repartieron medallas para todos los 
alumnos
AGRADECER A TODOS LOS COLABORADAORES en 
este día tan especial, ya que sin ellos esto no se 
hubiera podido llevar a cabo.
La carpa se vistió de gala con los colores 
blanquiazules, y acompañada de los 5 TITULOS 

conseguidos por nuestro club, crearon un escenario 
espectacular.
También nos acompañó Florin Andone que acaba 
de fichar por el Deportivo de la Coruña.
AGRADECER a todos los que han formado parte de 
nuestro club la temporada 2015/2016, os esperamos 
para la próxima temporada que deseamos que sea 
por lo menos igual que esta. 
¡AMUNT UNITED VINAROS Y VINAROS CF!
www.futbolbasevinaros.com

El CF UNITED VINAROS despidió una grandísima temporada 
celebrando una fiesta en la carpa de fiestas

672 personas disfrutaron de la comida que finalizó con cava. 
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ESPORTS

FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

El pasado fin de semana Antonio Adell 
Puchi, participó en el Campeonato de 
España de Ultradistancia en Cheste. 
A pesar de no entrenar para esta 
especialidad y una caída en la salida, 
Adell fue remontando puestos desde la 
última posición hasta llegar a ponerse 
tercero hacia el km 120. La salida se dió a 
las 14h30 del sábado, pasó toda la noche 
pedaleando y hacia las 6 de la mañana 
tras 16h32m dos pinchazos y 465km 
Adell puso pie a tierra cuando iba quinto.
Ha sido una experiencia interesante pero 
la carrera era solo un entreno para el 
Ironman de Vichy a finales de Agosto y 
en Hawaï para el Campeonato de Mundo 
Ironman en Octubre.
Agradecer a FARMATECA; DAVIMA Rent 
a Car y 226ERS por su colaboración; así 
como a Ricardo Flores y Pasqual Pitarch 
por su grandísima ayuda.

El levantador vinarocense Manel Miralles Lopez,se proclamó el pasado 
23 de julio doble campeón de la COPA DE ESPAÑA en sentadillas y 
peso muerto, y doble campeón de la COMUNIDAD VALENCIANA, en 
sentadillas y peso muerto. Manel viajó con su esposa Sonia y las maletas 
cargadas de ilusión y mucha motivación, hacia la localidad de Alfas del 
Pi, para posteriormente competir en la localidad de Finestrat, justo 
al lado de Benidorm. Realizando unas marcas de 30 sentadillas con 
100 kilos y 20 repeticiones con 100 kilos en peso muerto, suficientes 
para ganar el título. La próxima cita con rivales si cabe más duros, 
será en Alfas del Pi el 5 de Noviembre en el CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE FUERZA Y POTENCIA. Ahora a prepararse en el gimnasio SYSTEM 
SPORT y a por el doblete.

Campeonato de España de Ultradistancia

Els passats dies 22 i 23 de juliol els millors atletes a 
nivell absolut de l’atletisme nacional es van trobar 
a la darrera cita atlètica de la temporada abans 
dels Jocs Olímpics de Rio, el Campionat d’Espanya 
d’Atletisme Absolut que se celebrà al complex 
esportiu de Las Mestas, a Gijon. El Club Esportiu 
Vinaròs-Aigües de Vinaròs tenia com a representant 
l’atleta Carla Masip, encara de categoria júnior, 
que s’enfrontava als 1500 m, després de la seua 
espectacular victòria al Campionat d’Espanya de la 
seua categoria disputat a Castelló fa dues setmanes 
a la prova de 800 m.
Dissabte al vespre es va córrer la semifinal, a la que 
la nostra atleta acudia amb l’objectiu prinicipal de 
millorar la seua marca personal i adquirir experiència 
de cara a futurs reptes, ja que el passe a la final 
reservat a les 12 millors atletes, en un campionat 
absolut, semblava inabastable. No obstant això, 

Carla va afrontar la cursa sense complexes i aprofità 
el seu bon canvi de ritme final, però a falta de 300 m 
va anar superant atletes fins creuar la meta en una 
quarta posició que li valia la classificació directa per 
a la final de diumenge; a més, la marca aconseguida 
de 4’26”40 suposà un nou récord autonòmic de la 
categoria júnior. 
Diumenge a la tarde es va córrer la final dels 1500 
m on es decidia la campiona d’Espanya. De sortida, 
les favorites marcaren un fort ritme i el grup es va 
estirar molt; l’atleta del Vinaròs, conscient de quin 
era el seu objectiu a la cursa, ocupà els llocs del final 
del grup, i un cop més, aprofità la seua velocitat per 
superar tres atletes i finalitzar en una excel·lent 9a 
posició per a una atleta júnior. 
Amb això, tanca una temporada excel·lent i plena 
d’èxits, entre els que es poden destacar la medalla 
d’or al Campionat d’Espanya Júnior a l’aire lliure 

als 800 m, les medalles de bronze al Campionat 
d’Espanya Júnior de PC i Campionat d’Espanya 
Universitari, la victòria al Campionat Autonòmic 
Absolut també als 800 m i esta 9a plaça al campionat 
absolut als 1500 m. A més, ha superat els rècords 
autonòmics júnior de 800 i 1500 m que ella mateixa 
ja tenia de l’any passat. Una gran temporada, 
sense dubte. El CEV agraeix el suport del nostre 
patrocinador Aigües de Vinaròs i la col·laboració 
del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de 
Vinaròs que fan possible tots estos èxits esportius.

ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs Aigües de Vinaròs

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT 2016
Carla Masip 9a classificada i récord autonòmic júnior de 1500m



25

6 agost de 2016

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)

Pr
òx

im
am

en
t:Cartelera C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

 

  

Apartir del viernes día 12 de agostoApartir del viernes día 12 de agosto

                          Entrada a  3'50€Entrada a  3'50€
CON LA TARJETA ''CINE ACTIU'' LOS VIERNES PAGARAS 3'50€  

  Día,l’espectador dilluns 4€,no s'apliquen els díes festius

w.w.w.jjcinema.esw.w.w.jjcinema.es

CON LA TARJETA ''THE END'' TODOS LOS DÍAS   4'50€  

 

DIVENDRES:Día:5    17:45:h - 21:45:h   19:45:h  

DISSABTE: Día:6    17:45:h - 19:45:h  21:45:h 

DIUMENGE: Día:7    17:45:h - 21:45:h   19:45:h

DILLUNS: Día:8    17:45:h - 19:45:h          21:45:h

DIMARTS:     Día:9    17:45:h - 21:45:h          19:45:h

DIMECRES: Día:10  17:45:h - 21:45:h         19:45:h

  

      Calificación: Todos los públicos  

''MASCOTAS''''MASCOTAS''

  3D 3D   22D D 
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C A L E N D A R I
D ’ A C T I V I T A T S 
TURÍSTIQUES
I  F E S T I V E S

VINARÒS 2016
AgostORGANITZA

Ajuntament de Vinaròs
(Regidories de Turisme i Comerç, 

Medi Ambient, Cultura i Festes, i Esports)

TOURIST INFO VINARÒS
Passeig de Colom

125OO Vinaròs - Tel. 964453334
vinaros@touristinfo.net

www.turisme.vinaros.es
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Activitats durant el 
mes d’agost
ESPORTS D’ESTIU
•  Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

dissabte. Platja del Fortí.
•  Aeròbic llatí. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a divendres. 

Platja del Clot.
•  Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous. 

Platja del Fortí.
•  Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h. Dilluns, dimecres i 

divendres. Platja de Fora del Forat
•  Campionats de vòlei platja. Platja del Fortí. 
•  10 K Nocturn Llagostí de Vinaròs. 13 d’agost. A les 

21.00 h.
Consulta el calendari esportiu de Vinaròs disponible a la 
Tourist Info o a la web www.cmevinaros.es

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS
Tots els dies de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h de 
dilluns a diumenge. Servei de préstec de llibres i zona de 
lectura. Altres tallers i activitats dins d’aquest calendari. 
Situada a la platja del Fortí, enfront de la pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez.

CULTURA
•  Tallers històrics guiats i visites guiades teatralitzades 

(Consulta interior del calendari)
•  Cicle de concerts al santuari de la Misericòrdia.  

Els divendres a les 21.00 h.

OCI
•  Carnaval de Vinaròs d’Estiu. Dies 4, 5, 6 i 7 d’agost. 

Programació detallada disponible a la Tourist Info.
•  V Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. Del 8 a 28 

d’agost. Consulta les bases a www.turisme.vinaros.es

GASTRONOMIA
•  Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs. Fins al 14 

d’agost.
•  Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Fins al 14 d’agost.
 Fullets amb menús i tapes a la Tourist Info Vinaròs.
•  Festa del Llagostí de Vinaròs. 11 d’agost. Degustació de 

llagostins i dolços típics (Consulta interior del calendari).

VISITA AUDIOGUIADA
Demana les audioguies de Vinaròs a la Tourist Info Vi-
naròs o descarrega-te-les en www.audioguias.vinaros.es.  
Ruta audioguiada per Vinaròs en format mp3 amb 
narracions adaptades al públic infantil i adult. Disponible 
en 5 idiomes. Gratuïtes.

Notes: 
• L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de poder 

anul·lar o canviar l’ordre i el nombre dels actes indicats.

Exposicions
Auditori municipal Ayguals d’Izco
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a dijous de 18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta

SETMANA MUNDIAL DE LA LACTÀNCIA 
MATERNA
Fins al 7 d’agost
6 d’agost: Convocatòria alletament col·lectiu en públic. 
Platja del Fortí. 
Organitza Associació Criant en Tribu

PINTURAS D’AVEL MUÑOZ
Col·lecció d’Avel Muñoz
Del 9 al 28 d’agost.

FOTOGRAFIES URBANES. 600 ANIVERSARI DE 
LA IMATGE DE SANT SEBASTIÀ
Capella de Santa Victòria
Fins al 31 d’agost 

Mercat Municipal
Pl. Sant Agustí
Horari: de dilluns a divendres 
de 8.00 a 14.00 i de 18.00 a 
21.00 h. Dissabtes de 8.00 a 
14.00 h

LAS REINES DEL 
CARNAVAL DE VINARÒS 
Fins al 14 d’agost

Fundació Caixa 
Vinaròs 
C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h
Entrada gratuïta

MIRADES SUPERPOSADES
Exposició de Mireia Àvila
Sala Fernando Peiró

DE ARTE DUBITANDI
Exposició de Josep Ricart i Rial 
Sala Sebastià Miralles

RAMON ROIG
Exposició de Ramon Roig
Sala d’Exposicions

DIA 3
Jurassic World. Majors de 13 anys. 

DIA 10
Los pingüinos de Madagascar. Tots els públics. 

Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia
DIVENDRES A LES 21 HORES

5 d’agost. Moma. 
Orquestra de cambra que uneix músics 
de corda del Montsià i el Maestrat. 
Va sorgir amb la finalitat de donar un 
fort impuls a la música clàssica de les 
nostres comarques. 

12 d’agost Mía Fuentes 
La catalana ha començat l’any estrenant 
Enredadera, treball compost per 10 
temes propis, on parla de sentiments 
com l’amor, l’esperança, la nostàlgia 
i els somnis. Ens ofereix un repertori 
de melodies més enllà del pop pur, 
introduint altres gèneres com la cúmbia 
i la milonga. L’acompanya el guitarrista i 
productor argentí Esteban Boero. 

19 d’agost. Karregades de 
romanços 
Canten a veus que acompanyen amb 
instruments de percussió de mà. La 
seua intenció és apropar la música 
tradicional al públic i dotar-la d’una visió 
més contemporània. Grup que potencia 
la força i l’energia de la polifonia vocal 
mediterrània. 

Cinema sota les estrelles
DIMECRES A LES 22.30 HORES.  
Av. de l’Atlàntic

DIA 17 
El gran pequeño. Majors de 7 anys. 

DIA 24
La jaula dorada. Tots els públics. Subtitulada per a 
persones amb discapacitat auditiva. 

DIA 31
Nunca es demasiado tarde. Majors de 7 anys.

Concerts al
Quiosc de l’Art 

PASSEIG DE FORA DEL FORAT

20 d’agost a les 23 hores: Lo Rabal

27 d’agost a les 23 hores: Carmen i Olga

2 de setembre a les 23 hores: La canya d’Or

10 de setembre a les 20 hores: Solk

Més informació a la Tourist Info a partir del 15 d’agost.

Fan de Vinaròs!
facebook/turismevinaros

@Turisme_Vinaros

@turismevinaros

2 Dimarts
18.30 h Contacontes Magia. Menors de 5 anys. 
Biblioplatja. Organitza Criant en Tribu.

A partir de les 20.00 h Festa solidària a benefici 
d’El Cau. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza 
Asociación de Eventos Solidarios y Voluntarios. 

20.00 h Taller històric guiat: El paraje natural de Sòl de 
Riu.  Sortida des de l’esplanada d’entrada a Sòl de Riu. 
Gratuït. A càrrec d’Amics de Vinaròs. 

3 Dimecres
22.30 h Cinema sota les estrelles: Jurassic World. 
Majors de 13 anys. Av de l’Atlàntic. Gratuït. 

4 Dijous
Del 4 al 7 d’agost. Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més 
informació disponible a la Tourist Info Vinaròs. 

19.30 h Historias con instinto animal. De 4 a 12 anys. 
Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita. 

5 Divendres
Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més informació disponible 
a la Tourist Info Vinaròs. 

De 19 a 20 h Visita guiada experiencial a càrrec 
d’Amazing City. Juga virtualment amb els atractius 
turístics de Vinaròs. Reserves i lloc de sortida Tourist 
Info. Gratuïta. 

21.00 h Concert a càrrec de Moma. Santuari de la 
Misericòrdia.

6 Dissabte
Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més informació disponible 
a la Tourist Info Vinaròs. 

11.00 h i 18.00 h Taller infantil Imants de nevera.  
2 sessions. Bibliomercat i Biblioplatja. 
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

20.00 h Concert de piano i arpa. Auditori Municipal. 
Gratuït. Organitza Joventuts Musicals. 

21.00 h Espectacle a càrrec de Dancing Dream. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza restaurant 
L’Ermita. 

23.00 h Gala de Reines del Carnaval de Vinaròs. 
Passeig de Fora del Forat. Tiquets al Mercat 
Municipal. Preu: 3€. A continuació MacroDiscomóvil.

7 Diumenge
Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més informació disponible 
a la Tourist Info Vinaròs. 

A partir de les 10.00h 56ªTravessia al Port de 
Vinaròs. Organitza Club Natació Vinaròs.

18.30 h Correguda de bous mixta. Plaça de bous. 
Venda d’entrades a la plaça de bous o www.
taurolaplana.com

8 Dilluns
Inici del V Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. 
Bases a www.turisme.vinaros.es. Del 8 al 28 d’agost. 

De 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h IV Edició del 
Tall de cabell solidari per a tots els públics, a benefici 
de Cocemfe Maestrat. Organitza Asociación de 
Peluquerías de Vinaròs. Pèrgola del passeig de Colom. 

18.00 h Taller infantil d’aquarel·la. Biblioplatja. Edat de 
4 a 12 anys. Inscripció prèvia en la Biblioplatja. 

9 Dimarts
A partir de les 20.00 h Festa solidària a benefici 
d’Afaniad. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza 
Asociación de Eventos Solidarios y Voluntarios. 

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces 
Andaluzas. Santuari de la Misericordia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

22.00 h Taller històric guiat: El paseo de la fama; 
personajes de la historia de Vinaròs. Sortida des de 
l’esplanada d’entrada al port. Gratuït. A càrrec d’Amics 
de Vinaròs. 

10 Dimecres
De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port pesquer i 
la llotja del peix. Dirigida al públic infantil. Inscripció 
prèvia a la Biblioplatja. 

De 18.00 a 20.00 h Vinaròs en 3D. Gaudeix dels 
atractius turístics de Vinaròs en 3D. Passeig de 
Colom, al costat de la Tourist Info. Gratuïta. Organitza 
Amazing City.

18.30 h Contacontes Pequeños cuentos con grandes 
cambios. Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

19.00 h Visita guiada al port i al Mercat de Vinaròs. 
Preu: 4€. Inclou: visita guiada, aperitiu i degustació de 
llagostí. Sortida des de l’esplanada d’entrada al port. 
Reserva a Tourist Info. 

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Compass 
Camaron. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Los pingüinos de 
Madagascar. Tots els públics. Av. de l’Atlàntic. Gratuït.

11 Dijous
Festa del Llagostí

19.30 h i 23.00 h Espectacle de titelles a la pèrgola 
del passeig de Blasco Ibáñez: El rescate del príncipe 
(2 sessions).

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita.

22.00 h Festa del Llagostí de Vinaròs. Degustació 
de llagostins i dolços típics. Vetlada amenitzada 
per l’orquestra Platea . Plaça d’Espanya. Tiquets a 
la venda a Tourist Info. Preu: 85€ per a 6 persones. 
Organitzen Associació d’Hostaleria i Agrupació de 
Pastissers de Vinaròs. 

12 Divendres
20.00 h 3a Caminada popular amb cotxets de bebé. 
Inscripcions a la Biblioplatja fins a l’11 d’agost. 
Sortida des de la Biblioplatja.

21.00 h Concert a càrrec de Mía Fuentes. Santuari de 
la Misericòrdia.

13 Dissabte 
A partir de les 10.00 h 34a Regata de Creuers Ciutat 
de Vinaròs. Club Nàutic Vinaròs. 

21.00 h III 10  K Nocturn Llagostí de Vinaròs. Més 
informació i inscripcions a www.cmevinaros.es

22.30 h Espectacle eqüestre. Plaça de bous. Venda 
d’entrades a la plaça de bous o www.taurolaplana.com

A partir de les 00.00 h Vinaròs Beach Party. Dj’s 
session commercial sound. Platja del Fortí. 

14 Diumenge 
A partir de les 10.00 h 34a Regata de Creuers Ciutat 
de Vinaròs. Club Nàutic Vinaròs. 

De 17.00 h a 00.00 h Nit de Compres al Passeig. 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Associació 
de Comerciants de Vinaròs. 

18.00 h i 19.30 h Visita guiada teatralitzada 
Filibustera, la pirata embustera (2 sessions). Preu: 3€. 
De 6 a 12 anys: 1,5€. Gratuïta menors de 6. Entrades 
en www.turiart.com o reserves a la Tourist Info.

22.30 h Concurs de retalladors. Plaça de bous. Venda 
d’entrades a la plaça de bous o www.taurolaplana.com

15 Dilluns 
De 17.00 h a 00.00 h Nit de Compres al Passeig. 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Associació 
de Comerciants de Vinaròs. 

18.00 h Taller de titelles. Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

16 Dimarts
22.00 h Taller històric guiat: La historia de la costa 
y el paseo marítimo de Vinaròs. Sortida des de la 
esplanada d’entrada al port. Gratuït. A càrrec d’Amics 
de Vinaròs. 

17 Dimecres 
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: El gran pequeño. 
Majors de 7 anys. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

18 Dijous
19.30 h Tast del Territori: Formatges artesans de 
Tot de Poble Productes Artesans. Mercat Municipal. 
Preu: 3€. Venda de tiquets en www.evadirte.com i bar 
Lo Típic del Mercat . 

19.30 h i 23.00 h Contacontes Mar salada. De 4 
a 12 anys. Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez (2 
sessions).

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces 
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

19 Divendres
De 19.00 a 21.00 h Taller de fanalets elaborats amb 
meló de moro. Pèrgola del passeig de Colom. A 
continuació cercavila acompanyats de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Organitza Associació Ball 
de Dimonis.

De 19 a 20 h Visita guiada experiencial a càrrec 
d’Amazing City. Juga virtualment amb els atractius 
turístics de Vinaròs. Reserves i sortides a Tourist Info. 
Gratuïta. 

21.00 h Concert a càrrec de Karregades de 
Romanços. Santuari de la Misericòrdia.

20 Dissabte
11.00 h i 18.30 h Teatre infantil Chispita y Agustín 
descubren las emociones. 2 sessions: Bibliomercat i 
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

18.00 h i 19.30 h Visita guiada teatralitzada 
Filibustera, la pirata embustera (2 sessions). Preu: 3€. 
De 6 a 12 anys:1,5€. Gratuïta menors de 6. Entrades 
en www.turiart.com o reserves a la Tourist Info.

De 19.00 a 21.00 h Taller de construcció de caixes 
niu. Pèrgola del passeig de Colom. 

23.00 h Concert a càrrec de Lo Rabal. Quiosc de l’Art. 
Passeig de Fora del Forat.

23 Dimarts
18.00 h Taller infantil de catxirulos. Biblioplatja. De 4 a 
12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

22.00 h Taller històric guiat: El panorama histórico 
artístico de Vinaròs. Sortida des de la plaça 
Parroquial. Gratuït. A càrrec d’Amics de Vinaròs. 

24 Dimecres
De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port pesquer i 
la llotja del peix. Dirigida al públic infantil. Inscripció 
prèvia a la Biblioplatja. 

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces 
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: La jaula dorada. 
Tots els públics. Subtitulada per a persones amb 
discapacitat auditiva. Av. de l’Atlàntic. Gratuït. 

25 Dijous
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Acti-
vitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

19.30 i 23.00 h Espectacle de titelles a la pèrgola 
del passeig de Blasco Ibáñez: Historia de Kamishibai  
(2 sessions).

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita.

26 Divendres
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

De 18.00 a 20.00 h Vinaròs en 3D. Gaudeix dels 
atractius turístics de Vinaròs en 3D.  Passeig de 
Colom, al costat de la Tourist Info. Gratuïta. Organitza 
Amazing City. 

21.00 h Espectacle de ball i música a càrrec de Tarot 
Dancing Dream. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

27 Dissabte 
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

21.00 h Concert de salsa a càrrec de Banda Melao. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza restaurant 
L’Ermita.

23.00 h Concert a càrrec de Carmen i Olga, duet de 
guitarra i flauta. Quiosc de l’Art. Passeig de Fora del 
Forat.

28 Diumenge
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

30 Dimarts
20.00 h Taller històric guiat: La Ermita de Vinaròs y su 
entorno. Sortida des de la plaça de l’Ermita. Gratuït. A 
càrrec d’Amics de Vinaròs.

31 Dimecres
21.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mago 
Shado. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant l’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Nunca es 
demasiado tarde. Majors de 7 anys. Av. de l’Atlàntic. 
Gratuït.

Agost

2 Dimarts
18.30 h Contacontes Magia. Menors de 5 anys. 
Biblioplatja. Organitza Criant en Tribu.

A partir de les 20.00 h Festa solidària a benefici 
d’El Cau. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza 
Asociación de Eventos Solidarios y Voluntarios. 

20.00 h Taller històric guiat: El paraje natural de Sòl de 
Riu.  Sortida des de l’esplanada d’entrada a Sòl de Riu. 
Gratuït. A càrrec d’Amics de Vinaròs. 

3 Dimecres
22.30 h Cinema sota les estrelles: Jurassic World. 
Majors de 13 anys. Av de l’Atlàntic. Gratuït. 

4 Dijous
Del 4 al 7 d’agost. Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més 
informació disponible a la Tourist Info Vinaròs. 

19.30 h Historias con instinto animal. De 4 a 12 anys. 
Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita. 

5 Divendres
Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més informació disponible 
a la Tourist Info Vinaròs. 

De 19 a 20 h Visita guiada experiencial a càrrec 
d’Amazing City. Juga virtualment amb els atractius 
turístics de Vinaròs. Reserves i lloc de sortida Tourist 
Info. Gratuïta. 

21.00 h Concert a càrrec de Moma. Santuari de la 
Misericòrdia.

6 Dissabte
Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més informació disponible 
a la Tourist Info Vinaròs. 

11.00 h i 18.00 h Taller infantil Imants de nevera.  
2 sessions. Bibliomercat i Biblioplatja. 
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

20.00 h Concert de piano i arpa. Auditori Municipal. 
Gratuït. Organitza Joventuts Musicals. 

21.00 h Espectacle a càrrec de Dancing Dream. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza restaurant 
L’Ermita. 

23.00 h Gala de Reines del Carnaval de Vinaròs. 
Passeig de Fora del Forat. Tiquets al Mercat 
Municipal. Preu: 3€. A continuació MacroDiscomóvil.

7 Diumenge
Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més informació disponible 
a la Tourist Info Vinaròs. 

A partir de les 10.00h 56ªTravessia al Port de 
Vinaròs. Organitza Club Natació Vinaròs.

18.30 h Correguda de bous mixta. Plaça de bous. 
Venda d’entrades a la plaça de bous o www.
taurolaplana.com

8 Dilluns
Inici del V Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. 
Bases a www.turisme.vinaros.es. Del 8 al 28 d’agost. 

De 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h IV Edició del 
Tall de cabell solidari per a tots els públics, a benefici 
de Cocemfe Maestrat. Organitza Asociación de 
Peluquerías de Vinaròs. Pèrgola del passeig de Colom. 

18.00 h Taller infantil d’aquarel·la. Biblioplatja. Edat de 
4 a 12 anys. Inscripció prèvia en la Biblioplatja. 

9 Dimarts
A partir de les 20.00 h Festa solidària a benefici 
d’Afaniad. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza 
Asociación de Eventos Solidarios y Voluntarios. 

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces 
Andaluzas. Santuari de la Misericordia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

22.00 h Taller històric guiat: El paseo de la fama; 
personajes de la historia de Vinaròs. Sortida des de 
l’esplanada d’entrada al port. Gratuït. A càrrec d’Amics 
de Vinaròs. 

10 Dimecres
De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port pesquer i 
la llotja del peix. Dirigida al públic infantil. Inscripció 
prèvia a la Biblioplatja. 

De 18.00 a 20.00 h Vinaròs en 3D. Gaudeix dels 
atractius turístics de Vinaròs en 3D. Passeig de 
Colom, al costat de la Tourist Info. Gratuïta. Organitza 
Amazing City.

18.30 h Contacontes Pequeños cuentos con grandes 
cambios. Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

19.00 h Visita guiada al port i al Mercat de Vinaròs. 
Preu: 4€. Inclou: visita guiada, aperitiu i degustació de 
llagostí. Sortida des de l’esplanada d’entrada al port. 
Reserva a Tourist Info. 

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Compass 
Camaron. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Los pingüinos de 
Madagascar. Tots els públics. Av. de l’Atlàntic. Gratuït.

11 Dijous
Festa del Llagostí

19.30 h i 23.00 h Espectacle de titelles a la pèrgola 
del passeig de Blasco Ibáñez: El rescate del príncipe 
(2 sessions).

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita.

22.00 h Festa del Llagostí de Vinaròs. Degustació 
de llagostins i dolços típics. Vetlada amenitzada 
per l’orquestra Platea . Plaça d’Espanya. Tiquets a 
la venda a Tourist Info. Preu: 85€ per a 6 persones. 
Organitzen Associació d’Hostaleria i Agrupació de 
Pastissers de Vinaròs. 

12 Divendres
20.00 h 3a Caminada popular amb cotxets de bebé. 
Inscripcions a la Biblioplatja fins a l’11 d’agost. 
Sortida des de la Biblioplatja.

21.00 h Concert a càrrec de Mía Fuentes. Santuari de 
la Misericòrdia.

13 Dissabte 
A partir de les 10.00 h 34a Regata de Creuers Ciutat 
de Vinaròs. Club Nàutic Vinaròs. 

21.00 h III 10  K Nocturn Llagostí de Vinaròs. Més 
informació i inscripcions a www.cmevinaros.es

22.30 h Espectacle eqüestre. Plaça de bous. Venda 
d’entrades a la plaça de bous o www.taurolaplana.com

A partir de les 00.00 h Vinaròs Beach Party. Dj’s 
session commercial sound. Platja del Fortí. 

14 Diumenge 
A partir de les 10.00 h 34a Regata de Creuers Ciutat 
de Vinaròs. Club Nàutic Vinaròs. 

De 17.00 h a 00.00 h Nit de Compres al Passeig. 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Associació 
de Comerciants de Vinaròs. 

18.00 h i 19.30 h Visita guiada teatralitzada 
Filibustera, la pirata embustera (2 sessions). Preu: 3€. 
De 6 a 12 anys: 1,5€. Gratuïta menors de 6. Entrades 
en www.turiart.com o reserves a la Tourist Info.

22.30 h Concurs de retalladors. Plaça de bous. Venda 
d’entrades a la plaça de bous o www.taurolaplana.com

15 Dilluns 
De 17.00 h a 00.00 h Nit de Compres al Passeig. 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Associació 
de Comerciants de Vinaròs. 

18.00 h Taller de titelles. Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

16 Dimarts
22.00 h Taller històric guiat: La historia de la costa 
y el paseo marítimo de Vinaròs. Sortida des de la 
esplanada d’entrada al port. Gratuït. A càrrec d’Amics 
de Vinaròs. 

17 Dimecres 
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: El gran pequeño. 
Majors de 7 anys. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

18 Dijous
19.30 h Tast del Territori: Formatges artesans de 
Tot de Poble Productes Artesans. Mercat Municipal. 
Preu: 3€. Venda de tiquets en www.evadirte.com i bar 
Lo Típic del Mercat . 

19.30 h i 23.00 h Contacontes Mar salada. De 4 
a 12 anys. Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez (2 
sessions).

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces 
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

19 Divendres
De 19.00 a 21.00 h Taller de fanalets elaborats amb 
meló de moro. Pèrgola del passeig de Colom. A 
continuació cercavila acompanyats de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Organitza Associació Ball 
de Dimonis.

De 19 a 20 h Visita guiada experiencial a càrrec 
d’Amazing City. Juga virtualment amb els atractius 
turístics de Vinaròs. Reserves i sortides a Tourist Info. 
Gratuïta. 

21.00 h Concert a càrrec de Karregades de 
Romanços. Santuari de la Misericòrdia.

20 Dissabte
11.00 h i 18.30 h Teatre infantil Chispita y Agustín 
descubren las emociones. 2 sessions: Bibliomercat i 
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

18.00 h i 19.30 h Visita guiada teatralitzada 
Filibustera, la pirata embustera (2 sessions). Preu: 3€. 
De 6 a 12 anys:1,5€. Gratuïta menors de 6. Entrades 
en www.turiart.com o reserves a la Tourist Info.

De 19.00 a 21.00 h Taller de construcció de caixes 
niu. Pèrgola del passeig de Colom. 

23.00 h Concert a càrrec de Lo Rabal. Quiosc de l’Art. 
Passeig de Fora del Forat.

23 Dimarts
18.00 h Taller infantil de catxirulos. Biblioplatja. De 4 a 
12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

22.00 h Taller històric guiat: El panorama histórico 
artístico de Vinaròs. Sortida des de la plaça 
Parroquial. Gratuït. A càrrec d’Amics de Vinaròs. 

24 Dimecres
De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port pesquer i 
la llotja del peix. Dirigida al públic infantil. Inscripció 
prèvia a la Biblioplatja. 

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Raíces 
Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: La jaula dorada. 
Tots els públics. Subtitulada per a persones amb 
discapacitat auditiva. Av. de l’Atlàntic. Gratuït. 

25 Dijous
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Acti-
vitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

19.30 i 23.00 h Espectacle de titelles a la pèrgola 
del passeig de Blasco Ibáñez: Historia de Kamishibai  
(2 sessions).

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet 
Pasión Flamenca. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza restaurant L’Ermita.

26 Divendres
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

De 18.00 a 20.00 h Vinaròs en 3D. Gaudeix dels 
atractius turístics de Vinaròs en 3D.  Passeig de 
Colom, al costat de la Tourist Info. Gratuïta. Organitza 
Amazing City. 

21.00 h Espectacle de ball i música a càrrec de Tarot 
Dancing Dream. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant L’Ermita.

27 Dissabte 
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

21.00 h Concert de salsa a càrrec de Banda Melao. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza restaurant 
L’Ermita.

23.00 h Concert a càrrec de Carmen i Olga, duet de 
guitarra i flauta. Quiosc de l’Art. Passeig de Fora del 
Forat.

28 Diumenge
De 18.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de 
Colom.

30 Dimarts
20.00 h Taller històric guiat: La Ermita de Vinaròs y su 
entorno. Sortida des de la plaça de l’Ermita. Gratuït. A 
càrrec d’Amics de Vinaròs.

31 Dimecres
21.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mago 
Shado. Santuari de la Misericòrdia. Organitza 
restaurant l’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Nunca es 
demasiado tarde. Majors de 7 anys. Av. de l’Atlàntic. 
Gratuït.

Agost
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Regidoria de Recursos Humans informa: 

2801428014
y estarás colaborando con la investigación en 
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

* Donativo íntegro de 1,20€ a Fundación Vall d’Hebron Institut de Recerca. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, 
Yoigo y Euskaltel. Servicio de SMS solidario operado per Altiria TIC y la Asociación Española de Fundraising, n. at. 
Cliente 902 00 28 98, Apartado de Correos 36059 – 28080 Madrid.

Didac tiene 4 años y una enfermedad

Gracias a la generosidad de personas como tú, la 
investigación ha conseguido acercarse a la cura de 
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

Convocatòria procés selectiu Borsa treball de TÈCNIC/A AUXILIAR 
D'ART per a l'Escola Municipal d'Art

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1769, de data 20 de juliol de 2016, han estat 
aprovades la convocatòria i les bases específiques que han de regir el 
procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a 
Auxiliar d'Art, pel sistema de concurs-oposició.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de 
Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a comptar 
a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
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ESQUELES

Totes les imatges 
 www.fotospai.com

PUBLICITAT

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



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): Diumenge: 11 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. Llibertat): 
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. Llibertat): 
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

6 agost ROCA c. Sant Francesc, 6

7 agost GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

8 agost ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

9 agost SANZ c. Pont, 83

10 agost VALLS zona turística nord, 11

11 agost MATEU c. Sant Francesc, 103

12 agost TORREGROSA av. Llibertat, 9
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N-340

N-340

Desde el 1 de Julio
hasta el 30 de Septiembre

Abrimos
Domingos y festivos


