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Vinaròs obre la biblioplatja del Fortí amb més oferta de llibres i
interessants activitats

Vinaròs va obrir dimarts al públic
la biblioplatja de la platja del Fortí,
amb interessants novetats.
Aquest any s'ha remodelat la taula
d'atenció a l'usuari que està a
l'interior i s'ha millorat l'estabilitat
de la pèrgola exterior i també en els
punts de connexió per als portàtils.
Els horaris d'atenció al juny seran de
5 a 8 de la tarda, i al juliol i agost de
10.30 a 13.30 hores al matí i a la tarda
de 17 a 20 hores.
Entre les novetats de les activitats
destaca la narració nocturna, i en
els dies en què es realitzi l'horari
d'atenció al públic serà fins a les
23 hores. També hi haurà variades
activitats pels més petits, com a

campanyes de narració oral infantil,
tres sessions de contes i diferents
espectacles, així com 13 tallers
de diferents temàtiques prèvia
inscripció, tot en col·laboració en la
regidoria de Turisme. Com en anys
anteriors es compta amb premsa
local, provincial i estatal, així com
premsa en anglès i francès. Un dels
objectius era l'ampliació del volum
d'exemplars, ara d'1.600 exemplars,
però al juliol ja s'aconseguiran ja els
2.000 llibres a disposició del públic.
També s'han ampliat el nombre de
novel·les en altres idiomes per als
turistes. Albella va recordar que tot
aquell turista que es faci soci de la
biblioplatja pot gaudir també dels

serveis que ofereix la biblioteca
pública.
A més, continuant la col·laboració
humanitària amb Càrites, la gent pot
portar un aliment en la biblioplatja i
se li obsequiarà amb un llibre.
La biblioplatja s'obre cada estiu des de
l'any 2008 i el proper any es complirà
el seu desè aniversari. Albella va
explicar que des de l'any 2014 el
nombre d'usuaris ha anat creixent.
Així, en 2014 va haver-hi 6.833 visites,
en 2015 7.830 usuaris i en 2016 es
van aconseguir 9.380 visites en tan
sol dos mesos. Va ser en 2011 quan
es va aconseguir el nombre màxim
d'usuaris, ja que la biblioplaya va
obrir d'abril a setembre.

Jornada Instruments Públics al Servei de la Internacionalització

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Una vintena d'empresaris o persones
amb una idea de negoci internacional
van asistir dijous 15 de juny a la
jornada: Instruments Públics al Servei
de la Internacionalització, una xerrada
informativa que s'ha dut a terme en
el Vinalab Vinaròs i que ha servit per
presentar el programa "Comença

a exportar", el qual es realitzarà a
Vinaròs gràcies a la col·laboració de la
Cámara de Comercio de Castellón, el
IVACE i l'Agència de Desenvolupament
Local (ADL). Es tracta d'un programa
totalment gratuït, que estarà dividit en
sis mòduls i que començarà a impartirse el proper mes de setembre. Els

empresaris o professionals interessats,
tot i que no hagin assistit a aquesta
jornada, encara estan a temps de
sumar-se al programa. Per a això,
poden sol·licitar més informació a
l'ADL de l'Ajuntament de Vinaròs,
situada a la tercera planta de l'Edifici
Pirrulí (Pl. Sant Telm).
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Dispositiu de seguretat de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017
S'espera que més de 6.000 persones es concentren en la zona
de les carpes durant les festes, de manera que s'extremaran
els controls per evitar incidents
Dimarts es va presentar a
l'Ajuntament de Vinaròs una nova
junta local de seguretat per ultimar
els detalls del dispositiu especial
que s'activarà durant la Fira i Festes
de Sant Joan i Sant Pere 2017, amb
l'objectiu de garantir la seguretat
de veïns i visitants.
El subdelegat del Govern a
Castelló, David Barelles, juntament
amb l'alcalde de la localitat, Enric
Pla, han presidit aquesta junta,
en la qual també ha estat present
el capità de la companyia de la
Guardia Civil a Vinaròs, Francisco
López, i representants de la

Policia Local i de la Adscrita del
Cos Nacional de Policia.
Entre les mesures acordades hi ha
la posada en marxa d'un dispositiu
especial per evitar el consum
d'alcohol durant la festa infantil i
juvenil de la batalla de colors, Holy
Beach; per a això s'acotarà l'espai
i es prohibirà la venda d'aquest
tipus de begudes a la zona.
A més, s'extremaran els controls
en totes les zones d'aglomeració
de públic, especialment en punts
sensibles com els de les carpes,
al costat de la zona marítima, on
s'espera que puguen arribar a

congregar-més de 6.000 persones.
Aquests
seran
especialment
intensos durant les cinc nits de
revetlles programades.
La col·laboració entre forces
de seguretat es farà també
palesa en altres activitats, com

durant la celebració de festejos
taurins o durant els espectacles
pirotècnics. "Ja està tot a punt
perquè la població pugue gaudir
d'unes festes segures", ha conclòs
l'alcalde Enric Pla al finalitzar la
reunió.

Vinaròs acoge el II Taller sobre municipios
del bien común
La Fundació Novessendes y la Asociación
Valenciana de Fomento a la Economía
del Bien Común (AVEBC), con el apoyo
de la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad social, Participación y
Cooperación realizaron este evento el
pasado sábado 17 de junio a las 10 horas
en el Vinalab. El actoestaba diseñado para
destacar el papel de la Economía del Bien
Común y su contribución al proceso de
desarrollo humano, solidario, sostenible,
justo y democrático de nuestros municipios.
El objetivo no es que un municipio
sea mejor que otro sino que quiera
conseguir mejoras en aquellos factores

de calidad de vida que importan a sus
habitantes. Debemos recordar que en
nuestra Constitución ya se determina la
responsabilidad del Estado, y por lo tanto
de los municipios, en el bienestar de sus
ciudadanos. Entre los recursos de que
dispone la Economía del Bien Común para
el trabajo con municipios, se encuentra
un plan de acción global que tiene en
cuenta a todos los colectivos implicados:
el pleno municipal, las asociaciones, la
red empresarial y la población en general.
En dicho plan de acción, la participación
ciudadana es un elemento clave de
gestión.

OFERTA VÁLIDA DEL 23 DE JUNIO
AL 11 DE JULIO 2017

DURANTE EL MES DE JULIO
ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
De 9:00h. a 22:00h.

De Lunes a Sábado

de 9 de la mañana a 12 de la noche

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
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Millores al Camí de Sòl de Riu
La regidoria de Medi Ambient, en
col·laboració amb la regidoria de
Turisme i a petició de l'òrgan gestor
de platges i de la Policia Local, han
realitzat treballs de millora en el
Camí de Sòl de Riu, on s'han netejat
i ampliat els marges del camí per
facilitar el pas en cas que es necessités
el camió de bombers. També s'han
retirat una desena de piteres que
envaïen el camí i podrien causar
danys als ciclistes que gaudeixen
d'aquest paisatge.

Control preventiu de la processionària
La setmana passada
l'empresa adjudicatària
del contracte per al
control de plagues a
la localitat va col·locar
10
trampes
amb
feromona per captar les
papallones que posen
els ous en les fulles dels
pins i que en els mesos
d'octubre i novembre es
converteixen en larves
de la processionària.
Els llocs en els quals
s'han col·locat són: 5 a
l'Ermita, 2 al Parc Fora
Forat, 1 a l'Av. Barcelona,
1 al Centre d'Alzheimer
i 1 al CEIP Misericòrdia.
Aquesta és una de les
acions de lluita biològica
i
preventiva
contra
plagues impulsades per
la Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament
de Vinaròs, ha explicat el
regidor Jordi Moliner.
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Yoga Day

La celebració del Yoga Day
aquest cap de setmana a
Vinaròs va ser tot un èxit de
participació. Des de Turisme
Vinaròs estem molt contents i
encantats de col·laborar en la
difusió d'aquestes activitats i
volem agrair a totes les entitats
que també van participar per
fer possible aquesta intensa
jornada de ioga.

24 juny de 2017
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Vinaròs rebrà 120.000 euros per a la contractació de joves qualificats menors de 30 anys
Des de l'Ajuntament s'anima a les persones que compleixin amb els
requisits sol·licitats a que vagin a apuntar-se al SERVEF i a Garantia Juvenil
el més aviat possible per poder optar a aquestes places
La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha informat
que, després de la resolució de la primera part
de les subvencions de la Generalitat Valenciana
del programa AVALEM Jove Plus, Vinaròs rebrà
120.000 euros per a la contractació de, almenys,
7 joves menors de 30 anys titulats, els quals
podran treballar en algun dels departaments de
l'administració pública local.
"Creiem que és una molt bona notícia tant per a
l'Ajuntament, que necessita d'aquest suport extra
a nivell de personal, com per als joves aturats que
podran beneficiar-se d'aquestes places. Per això,
els animem a que el més aviat possible vagin el
SERVEF a inscriure’s, ja que hem vist que hi ha
poques persones apuntades que compleixen amb
aquests perfils i creiem que això no correspon amb
la realitat actual del municipi", ha explicat Cano.
Els interessats també han de formar part de
Garantia Juvenil, "un procés que des de fa pocs
mesos ja es realitza de forma automàtica quan
s'inscriuen com a demandants d'ocupació en el

SERVEF, però que no està de més recordar sempre
al formalitzar aquesta inscripció", ha recomanat
la regidora, que ha afegit que l'Ajuntament
aportarà altres 58.000 euros addicionals a aquesta
subvenció i que s'espera que aquest procés de
contractació comence a partir del proper mes de
juliol.
Poden participar totes aquelles persones
menors de 30 anys que tinguen una formació
que vaigue més enllà de l'Educació General
Bàsica, des Tècnics a Doctorats i que estiguen
especialitzats en diverses àrees professionals com
el Dret, l'Administració Pública, el Medi Ambient
o la Informàtica, entre d'altres. Properament,
ha afegit Cano, s'espera la resolució d'una altra
subvenció similar, però en aquest cas destinada
a la contractació de joves sense titulació.
L'alcalde Enric Pla ha celebrat també la notícia i ha
expressat que Vinaròs és la quarta població de la
província, després de Castelló de la Plana, Morella
i Vila-real, que rebrà una suma tan elevada per a

aquest programa. "Això mostra que l'Ajuntament
ha fet bé la seua feina i esperem, per tant, tenir
aviat més bones notícies", ha assenyalat.
Pla ha finalitzat animant també als joves
universitaris o tècnics a què opten a aquestes
places, ja que d'aquesta manera "tindran
l'oportunitat de treballar i aprendre com és el
funcionament de l'administració pública local
amb un treball d'acord als seus estudis i, a més,
en bones condicions laborals pel que fa a salari i
prestacions, ja que no es tracta d'una beca o d'un
ajut parcial sinó d'un treball a jornada completa
per a un any ".

Es presenta a Vinaròs el nou model de serveis socials autonòmic
Vinaròs y Benicarló rebran un total de 285.882 euros dels
925.725 que es destinaran a la comarca del Baix Maestrat
Aquest dimarts s'ha presentat al
Vinalab de Vinaròs el nou model
de serveis socials elaborat per
la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana.
La secretària autonòmica de Serveis
Socials i Autonomia Personal, Helena
Ferrando, ha presentat aquest
acte, acompanyada per l'alcalde de
Vinaròs, Enric Pla i la regidora de
Política Social d'aquesta mateixa
localitat, Mamen Ruiz. Hi han assistit
també alcaldes, regidors i regidores
de diversos ajuntaments de Els Ports,
l'Alt i Baix Maestrat.
Ferrando ha explicat que una de les
principals millores que suposa aquest

nou model és "que s'incrementa
aquest any un 170% la inversió en els
municipis d'aquestes tres comarques
per a la contractació de 42 nous
professionals que formaran part dels
equips base de serveis socials ".
La Secretària ha destacat també
l'aposta de la Conselleria per la
remunicipalització
dels
serveis
socials,
amb
un
increment
pressupostari per augmentar la ràtio
de professionals. D'aquesta manera,
davant dels 408.772 euros de 2016,
el nou model planteja una inversió
de 1.106.124 euros. La comarca del
Baix Maestrat, més concretament,
tindrà un finançament de 925.725
euros, un 178% més que l'any

passat. D'aquests, les poblacions de
Benicarló i Vinaròs rebran 285.882
euros.
Per la seua banda, l'alcalde Enric
Pla ha agraït la visita i ha reiterat
el compromís de l'Ajuntament en
treballar a favor de la inclusió i de
l'atenció social, pel que ha qualificat
de molt important el treball que es
realitza des d'aquesta Conselleria.

"Creiem que l'augment de personal
en els diferents programes socials
i de les ajudes són un bon pas cap
endavant i els ajuntaments, en la
mesura de les nostres possibilitats,
estem també bolcats en totes les
iniciatives que suposen una millora
en la qualitat de vida dels ciutadans,
especialment d’aquells que tenen
més necessitats", ha conclòs Pla.
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Estudiants vinarossencs participen en el II Fòrum Junior Concordia d’Alcanyís
Els refugiats i la joventut europea van ser protagonistes de les conclusions presentades
Un total de 12 estudiants dels instituts
d’educació secundària Bajo Aragón
d'Alcanyís, Joaquim Bau de Tortosa i José
Vilaplana de Vinaròs -4 per cada ciutat- van
participar el cap de setmana en la segona
edició dels Fòrums de la Concòrdia Junior,
que amb el tema central ‘Els joves i Europa’
va tindre lloc a la sala Juan de Lanuza
del Castell d’Alcanyís. Els estudiants van
mostrar el seu “descontentament” davant
l'incompliment dels contingents de
refugiats pactats en el si de la Unió Europea
davant l'actual crisi migratòria i van exigir
a la classe política que busqui solucions
concretes a el “drama humanitari” al
marge d'interessos electorals.

Algunes de les propostes que els joves van
exposar són la creació d'un cos europeu
especialitzat a analitzar la situació de cada
refugiat; evitar la formació de guetos;
educar en igualtat o donar prioritat
als refugiats enfront dels immigrants
econòmics. Per la seva banda, l'alcalde
de Vinaròs, Enric Pla, que també va estar
present a l’acte, va elogiar la voluntat i
va instar als joves a “ser partíceps” de la
situació.
L'objectiu dels Fòrums és promoure
l'esperit de Concòrdia en els més joves,
amb punts de vista diferents però que no
obstant això, han d'aconseguir presentar
una declaració consensuada.

Quatre estudiants de l'IES José Vilaplana van participar en el Fòrum

Reconeixement a l'excel·lència acadèmica

Nou estudiants brillants de la localitat, acompanyats pels seus familiars i mestres, han rebut un reconeixement a l'excel·lència acadèmica en un acte que s'ha dut
a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs, on han estat premiats pel seu esforç i bon rendiment acadèmic.

Acord Ciutadà proposa la creació a Vinaròs de la figura del Regidor de Barri o de Zona
L'equip de govern va anunciar fa unes setmanes
que afavorir la proximitat és disposar de
Consells de Barri, com a òrgans estables de
participació i consulta entre representants
municipals i representants associatius i els
ciutadans, per tractar els temes d’interès comú
que afectin al barri o a la zona. Acord Ciutadà
ha proposat esta setmana que cada consell
de barri estiga encapçalat per un regidor de
barri designat, a més de representants de les
associacions i la ciutadania que hi ha en cada
zona.. Els objectius d'aquests regidors de
barri o de zona comportarien la planificació
estratègica de la ciutat que permeta la seva
vertebració, al ser cada regidor/a del govern
el responsable d'una zona i facilitar que no
hagin desequilibris entre les diferents zones
de Vinaròs, a més de fer visible i accessible
a tots un espai d’interlocució que articule la
participació de forma reglada i organitzada i
responsabilitzar-se d'un espai de construcció
comuna per a detectar les necessitats reals i
prioritzar de manera participada les actuacions
a desenvolupar en cada barri, i que d'acord amb
aquestes els pressupostos siguen equilibrats
6

per zones.
“En definitiva, millorar el coneixement de
les necessitats i les demandes de cada zona
del municipi, per tal d'assolir una eficàcia i
coordinació en les seves actuacions”, explica el
portaveu de la coalició, Lluis Batalla.
Els regidors de zona serien tots els membres
de l'equip de govern, a excepció de l'alcalde,
i podrien fer reunions quinzenalment amb
les entitats i el veïnat i recollir les queixes i
propostes.
La informació seria traslladada als regidors
i tècnics municipals de cada àmbit i
posteriorment informarien als veïns sobre la
solució donada. Les zones en que es dividirà el
municipi serien 10.
Acord Ciutadà considera que “estem davant
una oportunitat positiva, una nova eina que
permetrà , a més, als regidors conèixer de
primera mà el dia a dia,no de la seua gestió, sinó
el pols del poble, afavorirà d'aquesta manera
l'augment de l'associacionisme veïnal, facilitarà
la participació ciutadana, acostarà la gestió
municipal al veïnat i informarà millor sobre les
activitats, obres i serveis municipals”.

Lluis Batalla
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Vinaròs rebrà 114.000 euros més per a la contractació de joves aturats
En aquest cas les ajudes aniran destinades a menors de 30 anys sense titulació.

Aquest dimecres l'Ajuntament de
Vinaròs ha rebut la confirmació de la
subvenció de la segona fase d'ajuts del
Programa Avalem Joves Plus, EMPUJU,
que en aquest cas serviran per a la
contractació de joves menors de 30 anys
sense titulació. La regidora d'Ocupació,
la socialista Maria Cano, ha explicat que
Vinaròs rebrà la totalitat dels 114.000
euros sol·licitats per l'Ajuntament, per
la qual cosa set joves podran accedir
a diferents places dins l'administració
pública local. Això permetrà cobrir llocs
durant 12 mesos a jornada completa en
sectors diversos, els quals s'especificaran
properament en roda de premsa.
"Es tracta d'una molt bona notícia, tant
per a nosaltres com per als joves que es
veuran beneficiats amb aquesta mesura.

Per això animem a tots els menors de 30
anys a que com més aviat possible vagin
a apuntar-se, si encara no ho estan, com
a demandants d'ocupació en el SERVEF i
en Garantia Juvenil ", ha assenyalat Cano.
Aquests ajuts es complementen amb
els anunciats fa escassos dies per a la
contractació de joves qualificats, per la
qual cosa la localitat rebrà altres 120.000
euros. Es calcula que amb aquesta xifra es
podran oferir, almenys, 7 places més.
"Les dues subvencions fan un total de
234.000 euros, suma que rebrà el municipi
i que permetrà en els propers mesos
iniciar des de l'Ajuntament de Vinaròs un
procés de contractació d'un mínim de 14
persones aturades. D'aquestes, 7 han de
ser titulades, mentre que per les altres set
no serà necessari ", ha conclòs Cano.

Maria Cano

Per qui tallem la carretera

AAVV Migjorn

No ens hem oblidat de la carretera. No, no hem
deixat de fer talls en la N-340. Fixeu-vos: “esta
setmana serà el 155!”.
Els veïns de les comarques del sud de Catalunya i
del Nord del País Valencià ens seguim ajuntant per
seguir en una reclamació que portem des de fa
molt de temps i que des de la tardor del 2015 anem
fent pública fent talls de tràfic, concentracions
i altres actes. Denunciem la construcció d’11
rotondes connectades per doble ratlla continua:
un veritable mur de contenció. Mur que d’una
manera molt subtil desviarà tot el tràfic per
l’autopista, deixant la N-340 com a via de servei
de curt recorregut, exclusiu per a veïns. Això
implicarà que en un tres i no res l’autopista també
estarà saturada. I posteriorment vindrà allò de la
necessitat d’un altre carril i una nova ampliació del
període de pagament. I torna a començar.
També seguim dient del perill de “l’eurovinyeta”.
Paraula que a poc a poc es va posant més de moda
en els mitjans de comunicació. És o serà, millor dit,
un altre impost. Allò de pagar tots per poder anar
per l’autopista “gratuïtament” tan si vas com si no.
I el recaptat (malpensats que som) potser anirà a
parar a les mans dels de sempre.
Seguim tallant, seguim i seguirem cada setmana

fins que la gent se’n farte i diga prou. Poseu-vos en
contacte amb nosaltres si voleu acompanyar-nos.
Anem canviant de lloc. L’hora de moment, les 19,30
h.
Per l’altra part aquella que ronda per les carreteres
cobrant-se innocents, no deixa d’incrementar
el nombre que fa trasbalsar a l’altra barri. Els
accidents, la desgràcia, les famílies trencades, no
deixen d’incrementar-se: Ara un d’aquí, dos d’allà,...
Trist, és molt trist, que encara n’hi ha gent que
no entén el que fem, no entén per què tallem la
carretera. No, no ho faré més llarg, no vull ni volem
justificar-nos davant dels que no volen entendre.
Parlar-ho si, sense problemes, ens reunim a Vinaròs

tots els dilluns a les 20 h. en el segon pis de serveis
socials, a la plaça de la Mera. Tothom és benvingut.
Per concloure i com a reflexió volem deixar com
a final un poema de John Donne “Ningú és una
illa, complet en ell mateix. Cada home és un
bocí del continent, una part de la terra; si el mar
se n'emporta una porció de terra, tota Europa
queda disminuïda, tant li fa si és un promontori,
o la casa d'un dels teus amics, o la teua pròpia
casa. La mort de qualsevol home m'afebleix
perquè estic lligat a la humanitat. Per això
mai preguntes per qui toquen les campanes:
toquen per a tu.”. Així nosaltres podem afegir:
mai preguntes per qui tallem la carretera...
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Vinaròs pinta un paso de cebra arcoíris para conmemorar el Día Mundial LGBT
También se pintará mobiliario urbano con la bandera LGTB
El Ayuntamiento de Vinaròs ha
procedido al pintado de un paso
de cebra del casco urbano de la
localidad con la bandera arcoíris
LGBT+ (lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, más otras sexualidades
no heteronormativas), como acción
simbólica con motivo del Día
Internacional que tendrá lugar el 28
de junio.
En concreto, se ha pintado con los
colores de la bandera LTGB el paso
de peatones de la calle Socors, y
permanecerá con los colores arcoíris
hasta el día 29, cuando se volverá
a pintar de blanco. Además, se ha
iniciado el pintado del de la calle Sant
Cristòfol y del paseo marítimo, pero
han sido finalmente descartados
por problemas con el pavimento y
de resultado final, según informó el
concejal de Cultura, Marc Albella. En

el paso de peatones de la calle
Socors pueden leerse las frases
“Sóc persona”, “Sóc heterosexual”,
“Sóc transexual”, “Soc bisexual”, “Sóc
lesbiana” i “Sóc gai”. Con esta iniciativa
el Ayuntamiento de Vinaròs quiere
reivindicar los derechos de todas
las personas a expresar libremente
su tendencia sexual y a que nadie
pueda ser molestado o discriminado
por ello.
El concejal de Cultura, Marc Albella,
explicó que estos trabajos "han sido
realizados por la brigada municipal
con pintura vial antideslizante, una
pintura especial para que en pocos
días desaparezca y sin entrar en
conflicto con la normativa vigente".
El responsable del área de Cultura en
Vinaròs informó además que en los
próximos días también se procederá
a pintar varios bancos para sentarse

de la localidad con la bandera arcoíris,
y que éstos quedarán decorados así
de forma definitiva y no de forma
efímera como el paso de cebra. Este
mobiliario urbano son, en principio,
tres bancos que están ubicados en la
plaza Sant Antoni, la plaza Parroquial
y la calle dels Socors.

En las redes sociales ha habido
ya halagos y también críticas a
esta iniciativa a las que el propio
concejal ha respondido en su cuenta,
señalando que “es una lástima que
detrás de estas críticas se esconda la
intolerancia, el odio y, sobretodo, la
lacra del siglo XXI: la homofobia”.

Escola de música de la Societat Musical "La Alianza"

Festival final de curs dels alumnes de 3 a 6 anys

Com ja és habitual i coincidint amb el final de curs,
L'Escola de Música, presenta el seu espectacular
Festival dels alumnes més menuts; el dels futurs
artistes de La Alianza.
Enguany, el Festival, hem hagut de dividir-lo en
dos sesions, una a les 5 de la vesprada i la segona
a les 7. El primer per als alumnes de 3 a 5 anys i el
segon per alumnes de 6 i 7 anys.
Amb gran afluència de públic en les dues sesions.
La temàtica d'enguany: els Oscar.
Llum, música, acció i catifa vermella, el nostre

Auditori convertit en el Kodiak Theatre de Los
Angeles, per presentar als nostres futurs artistes.
La mini gala dels Oscars de l'escola, acompanyada
per la Banda Juvenil "La Alianza" dirigida pel
seu titular Emilio José Salamanca, interpretava
cada tema dels que composaven el repertori:
Candilejas, Grease, Los chicos del coro, Indiana
Jones, Sonrisas y lágrimas, entre daltres.
I amenitzant, com si dels anys del cinema mut
es tractés, Cristine Fressinier al piano donant
continuïtat a l'espectacle.

I com a colofó final, la participació conjunta de
pares i mares en companyia dels seus fills amb una
posada en escena digna de les grans ocasions.
Música de cinema i ambientació hollywoodiense
per a despedir el curs!
La nostra felicitació a Saray, Patricia, Ana, Emilio
i Cristine pel seu compromís, la dedicació i el
treball ben fet.I a totes les families que confien
en la nostra Escola per a l'educació dels seus fills
i filles.
Bon estiu i fins al proper curs.

La actualidad desde todos
los puntos de vista
www.infomaestrat.com
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La mestra del CEIP Assumpció de Vinaròs, Encarna Royo Zaera, natural de Fortanete, es jubila, per la qual cosa els seus companys en actiu i jubilats l'acomiadaren en una festa
plena de moments divertits i emocionants. Anys enrere, ja s'havia jubilat en aquesta mateixa escola, el seu espós Rafael Calvo, més fotos a www.assumpcio.es. E.Fonollosa

El 17 de juny en la Universitat CEU de Castelló, Cristina
Piñana Alonso es va graduar en Medicina
diver tidas
su presidenta a la cabeza ofreció unas
La Asociación de Amas de Casa con
s.
socia
las
s
toda
de
do
agra
del
n
obras cortas de humor que fuero

La redacció informa que la setmana vinent per
descans de festes no es publicarà el Diariet. El
pròxim número sortirà dissabte 8 de juliol.
Bones festes!

9

Sant Joan i Sant Pere

SOCIETAT

La tertúlia social "Diàlegs", sorgida fa dos anys com espai obert de comunicació,
reflexió i diàleg horitzontal on totes les opinions compten, va dedicar la seua 14
edició, celebrada a la Casa de la Cultura, als "populismes" dels que tan se'n parla
avui en dia. E.Fonollosa

24 juny de 2017

CEIP Assumpció, Living Wax Museum, una forma divertida d'aprendre en
anglés la biografia de grans personatges i participant també els pares.
E.Fonollosa

Sempre bon ambient en el mercat de Vinaròs!. Mercat és qualitat. Jo, trio Mercat!

Rótulos
Publicidad
Diseño

NUESTRAS MARCAS
Todo en Rotulación
Rótulos Luminosos - Vinilos
Letras Corpóreas - Lonas
Murales - Rótulos Led
Rotulación de Vehículos

Diseño Integral
Diseño Gráfico e Industrial
Diseño de mobiliario
Catálogos, logotipos
Programación Web

C/ Dels Franciscans, 4 entresuelo - VINARÒS
Tel. 964 45 19 35 - publivaquer@publivaquer.com
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Entrega de premis del concurs de dibuix ‘Créixer en la diversitat’

El centre comercial Carrefour Vinaròs va acollir el lliurament de diplomes i premis als alumnes del Col·legi d'Educació Especial Baix Maestrat que van participar,
un any més, en el concurs de dibuix Créixer en la Diversitat, organitzat per Cocemfe Maestrat en col·laboració amb Carrefour i l'Ajuntament de Vinaròs. El regidor
de Medi Ambient, Jordi Moliner, ha participat també en aquest acte tan emotiu.

Comunions Col·legi Consolació

¡Les desea
Felices Fiestas!

Menú sin gluten

Pastas - Porciones
Comida Mexicana
Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros

www.pizzerialatraviata.es

Síguenos en
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Se celebró la festividad
del “Corpus Christi”
Salvador Quinzá Macip FOTOS: Aparicio

Dice el rico refranero español,
“Tres jueves hay en el año que
relucen mas que el sol; “Corpus
Christi”, “Jueves Santo” y el día de
“La Ascensión”. Pues bien, el pasado
domingo día 18, en una jornada
excelente, soleada y calurosa, se
celebró la festividad en la iglesia
católica del “Corpus”, una de las
más importantes en el mundo
cristiano.
En esta festividad del “Corpus
Christi”, que traducido del latín al
español, significa el “Cuerpo de
Cristo”, recordamos aquel “Jueves
Santo”, en que Jesús instituyó el
sacramento de la Eucaristía.
Hagamos un poco de historia
No se tiene claro que sus orígenes
fueran en el s. XII o s. XIII, lo que
si que lo está, es que es una fiesta
cristiana-católica muy arraigada en
España, que si bien anteriormente
se celebraba el jueves, hoy en día,
en casi la totalidad de pueblos y
ciudades de España se celebra al
domingo siguiente de este jueves
del “Corpus”. El más famoso de toda
España son las celebraciones de
Toledo, donde tienen la custodia
más grande y monumental de
todas, y en que se celebra por todo
lo alto esta festividad el día “que
toca”, el jueves de “Corpus”.
El “Cuerpo de Cristo” lo tenemos
presente siempre en los altares,
en el “Santísimo” de las diferentes
iglesias, y concretamente en esta
festividad, sale dentro de la custodia

a recorrer las calles de nuestros
pueblos y ciudades, acompañado
por los fieles.
Esta fiesta va unida al día de
“Caritas”, que quiere decir “Caridad”,
donde la recaudación obtenida
en la misa, va directamente a tan
abnegada entidad, que colabora
de forma altruista, con todas las
necesidades de las personas con
necesidades de nuestra ciudad.
Actos programados
Concretamente
en
nuestra
localidad, a las 19 horas se celebraba
la “Misa mayor”, con la asistencia
como cada año de los niños y niñas
de primera comunión, de las dos
parroquias de Vinaròs, los cuales
han comulgado por primera vez
este año. Fue muy bello el verlos
colocados en el presbiterio de La
Arciprestal, en esta importante
misa.
Estuvo oficiada por mossen Emilio
Vinaixa, párroco de la Arciprestal de
“La Asunción”, y concelebrada por
mossen Cristóbal Zurita, párroco de
la Parroquia de Santa Magdalena, y
por mossen Florencio Albero.
Como ya es tradición en esta misa
del “Corpus” en nuestra ciudad,
la “Coral García Julbe”, bajo la
dirección de Enric Melià i Fortuna,
realizó los cantos y acompañó el
mismo con el órgano, la música de
la celebración.
A la salida del templo, ya esperaban
los “nanos i gegants” junto con su
colla de “Dolçainers i tabaleters

Us desitgem bones festes
de Sant Joan i Sant Pere!
C/ Sant Francesc, 62 - VINARÒS
Tel. 964 82 60 70
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de Vinaròs”, y también “Les
Camaraes” con la interpretación
del “Ball de cintes”, para iniciar
el recorrido por las calles de
costumbre; Plaza Parroquial,
Plaza Jovellar, C/. Socorro, Plaza
San Antonio, Travesía Safont,
Plaza San Agustín, C/. Mayor y
llagada a la Plaza Parroquial. Por
cierto, en nuestras “Camaraes”,
no estuvieron presentes los
hermanos Michel y Rosin Pau
Juan, debido al fallecimiento
el pasado jueves de su querida
madre, Dña. Rosa Juan Q.E.D..
Desde estas líneas, les damos
nuestro más sentido pésame,
tanto a ambos como al resto de
familia.
El orden procesional fue:
los niños y niñas de primera
comunión, en que las niñas
llevaban e iban esparciendo
por el suelo, pétalos de rosa,
el “Santísimo” en la custodia,
portado por mossen Emilio,
y como es tradicional, con las
paradas en las capillas montadas
ex profeso en las calles; Socorro,
Plaza San Antonio y C/. Mayor,
donde mossen Emilio, dirigió

la bendición Eucarística con el
“Santísimo”. Seguía la cofradía
del
“Santissim
Sagranent”,
autoridades municipales, y
cerraba la procesión nuestra
banda de música la “Societat
Musical “La Alianza”, bajo la
batuta del maestro José Ramón
Renovell Renovell.
Al finalizar la procesión y
en la Plaza Parroquial, tanto
los “namos i gegants” como
“Les Camaraes” con su “ball
de cintes”, le bailaron
al
“Santísimo” hasta que se entró
a la iglesia, se les repartió a
los niños y niñas de primera
comunión una estampa, con
un texto bajo el título de
“Alma de Cristo”, escrito por
el santo español u fundador
de los “Jesuitas”, San Ignacio
de Loyola, los cuales todos
leyeron todos juntos desde el
presbiterio. Con unas palabras
finales de mossen Emilio, y
con el canto eucarístico y una
conocida canción que cantan
los niños y niñas de primera
comunión, se dio por finalizada
esta importante fiesta cristiana.

24 juny de 2017

Vespra de Corpus i Corpus Christi
a Vinaròs amb els Nanos i Gegants

Aquest cap de setmana, 17 i 18 de juny,
ha sigut molt intens per a la Colla de
Nanos i Gegants de Vinaròs perquè hem
celebrat la Vespra de Corpus i el Corpus
Christi.
Per una banda, el dissabte 17, vam donar
la benvinguda a dos noves dolçaineres,
Aixa Olivares i Natalia Burriel, un nou
geganter, Rui Paulo Portu i un nou
portador de nano, Bryan Pérez que
s'incorporen a la petita-gran família
dels Nanos i Gegants, fent així que un
any més la colla cresquí. Benvinguts
i enhorabona a tots quatre, ho vau
fer genial. Des d’aquí, us felicitem i
us animem a seguir tocant, ballant i
gaudint de les festes, tradicions i cultura
amb tots nosaltres.
A continuació, es va fer una cercavila
anunciant la festivitat de Corpus. Els
nanos van realitzar els balls d’honor a
les diferents capelletes de la processó i

els membres de la Confraria El Santíssim
Sagrament de Vinaròs van ser els
encarregats de donar caramels a tots
els que ens van acompanyar.
D’altra banda, el diumenge 18, els
Nanos i Gegants van participar en la
processó de Corpus conjuntament
amb Les Camaraes amb el seu Ball de
Cintes on els nostres joglars els van
acompanyar posant la música de la
dolçaina i tabal. Enguany, al grup de
danses Les Camaraes va faltar una
família molt estimada al poble, “Els
Rochil”, i des d’aquí, els enviem una forta
abrasada pels moments complicats que
han i estan passant.
Tant els Nanos com les Camaraes van
realitzar els balls d’honor al llarg del
recorregut on es trobaven els altars
i l’últim ball, el van efectuar a la plaça
parroquial amb la presència de la
custòdia.

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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Vinaròs disfruta de su noche más ‘fashion’
En esta 6ª edición participaron más de 125 establecimientos

Redacción

Vinaròs vivió la tarde noche del viernes
16 de junio una gran jornada comercial y
de ocio que llenó el centro de la localidad
en una iniciativa organizada este año por
la asociación ‘Vinaròs és comerç’ y que
contó de nuevo con el respaldo de la
concejalía de Comercio.. La sexta edición
de la Vinaròs Fashion Night fue la más
participativa de las realizadas hasta la
fecha, con más de 125 establecimientos
que se sumaron a este año a esta iniciativa
comercial.
De este modo, Vinaròs ejerció de capital
comercial de la comarca en un evento
que se desarrolló en horario de las 20.30
horas y hasta la 1 de la madrugada y en
el que el público respondió de nuevo.
Se contó para animar la jornada con
alicientes como 9 puntos con música
Dj, 3 photocalls, barras de cava o
sorteos de menús entre otras muchas
iniciativas. Además, los establecimientos

14

participantes obsequiaron a sus clientes
con un pai pai identificativo de esta
jornada.
El casco urbano de la localidad estuvo
especialmente animado y el evento,
como en anteriores ediciones, fue un
éxito de público tanto de Vinaròs como
de poblaciones vecinas disfrutando de
una iniciativa participativa y que siempre
crea un ambiente agradable y de fomento
de las compras.
La Vinaròs fashion night nació en
el año 2012 en una idea inspirada
en una iniciativa similar que surgió
originariamente en Nueva York y que
luego adoptaron otras ciudades europeas.
El objetivo de esta iniciativa vinarocense
es recopilar muchos motivos que
sirvan como excusa para recorrer las
calles de la localidad en busca de las
prendas perfectas para renovar el fondo
de armario o simplemente para disfrutar
de un buen plan.

24 juny de 2017
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La Asociación Española Contra el Cáncer de Vinaròs presenta su nueva junta
Salvador Quinzá Macip

En su sede de la Travesía San Vicente nº 5, 1º Tno.
964 45 16 29 de nuestra ciudad, ha sido presentada
la nueva “Junta Directiva”, la cual está formada de la
siguiente forma:
Presidenta: Nuria Ferrer
Vice-presidenta: Marcela Barbé
Secretaria: Tere Quer
Vocal: Consuelo García
Vocal: María Luisa Batiste
También tenemos a las técnicos:
Marta Bonet Piñana (psicologa)
Eva María Bort Bordenave (fisioterapeuta)
Los horarios de atención son los siguientes a partir
de septiembre próximo:
Martes y jueves desde las 19 a las 19 horas, y viernes
de 12 a 13 horas. Los horarios de las técnicas son
los siguientes:
Psicóloga: Marta Bonet en la sede los miércoles
y viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. También
se la puede encontrar en el “Hospital de día” del

“Hospital Comarcal de Vinaròs” los jueves de 9 a 15
horas. Su teléfono es el siguiente: 670 629 345
Fisioterapeuta: Eva Mª Bort preguntar por ella a su
teléfono que es el siguiente: 659 584 447.
Los objetivos de esta nueva junta son los siguientes:
“Nos interesa llevar a cabo campañas de captación
de socios, entre otras. Ya se están llevando a término
desde la sede de Castellón en el “Hospital Comarcal
de Vinaròs”, y esperemos también se trasladen a
nuestro ambulatorio. Nuestros socios son unos
200, los cuales y a partir de los últimos acuerdos
de la A.E.C.C. pueden colaborar abiertamente de
la forma que ellos deseen. Aportando cantidades
de una sola vez, mensuales, trimestrales, haciendo
donativos, etc. Solo hace falta que nos faciliten el
número de su cuenta bancaria y ya está. Cuando
más socios seamos, más recursos podremos
disponer para mejorar y erradicar lo máximo
posible la enfermedad. También por medio de esta
entrevista darnos a conocer, y esperar nos visiten

en nuestra sede las personas con enfermedad,
así como sus familiares, parte muy importante de
la misma. Vamos a dar conferencias con personal
especializado, técnicos, médicos, psicólogos, etc..
También vamos a realizar talleres con el objetivo
de que los enfermos salgan de casa, se encuentren
entre ellos, vean que no son un caso excepcional, y
lo mismo para sus familias.

CREU ROJA EN VINARÒS

Comuniquem als interessats que en el mes de juliol es farà una PROMOCIÓ
D’ESTIU per als següents cursos:
Primers auxilis (pp.aa.)- 150 €
Reciclatge 1ers. Auxilis- 30 €
Desfibrilador semiautomàtic (DESA)- 65 €
Els interessats poden passar per la seu de Creu Roja (c/ Carreró s/n ) pel
matí de 10 h. a 14 h. o bé trucar pel matí al teléfon 964459464. Gràcies.
Vinaròs va commemorar el Dia Mundial del Ioga
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Els passats 15, 16 i 17 de juny el grup de teatre Les mil i una va representar l'obra 'Tango Lorca' a l'auditori municipal sota la direcció de Toni Guillot

Bones F estes de Sant Joan

i San Pere !

Conócenos en
http://www.pcbox.com

tablets
y móviles

Reparación PCs

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PCBOX MASMOVIL

Reparación Cónsolas

desde 279 €

Portátiles y sobremesas GAMING
Reparación Apple

Servicio a Empresas
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desde
389 €
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de apple
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y complementos
GAMING

Financiación hasta 20 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago

País Valencià, 11
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Nando Santos actuó en el FNAC de Barcelona

Fue seleccionado para ofrecer varios conciertos en FNAC de toda España
S. REDÓ

Nando Santos Rodríguez, cantautor
afincado en Vinaròs,
ha sido
seleccionado entre más de 2.500
grupos y solistas participantes para
realizar una gira de conciertos en
acústico en diferentes FNAC de
España y la posibilidad de vender
sus CD en las actuaciones. Esta
iniciativa que ha empezado este año
se titula +100 de la SGAE en FNAC y
es el resultado de la colaboración
de la SGAE con el Club Cultura de
la FNAC. Este proyecto contempla
la celebración de más de cien
conciertos de diferentes cantantes
o grupos en los auditorios de los
establecimientos de esta cadena
cultural, con el compromiso de SGAE
de dar un apoyo promocional para
que la actuación sea un éxito.
Según señala Nando, «lo mejor de
todo esto es la promoción en medios
nacionales de la que se encargarán
FNAC y la SGAE».
Su pequeña gira comenzó el 22
de junio en el FNAC del centro
comercial «Las Arenas» de Barcelona.

«Me han ofrecido la posibilidad
de tocar en cualquier tienda FNAC
y próximamente cerraremos más
fechas», añade.
Pequeña biografía
Entre 2003 y 2006 probó suerte en
varias productoras de Madrid con
diferentes maquetas grabadas en
Talavera de la Reina por el productor
Borja Martín, vocalista de Ídolos
de Polvo. En 2008 firmó su primer
contrato profesional con la compañía
discográfica Kronborg Records.
Nando grabó su primer disco
profesional en 2009, titulado De
corazón y consigue cierta fama en
programas como Gente de TVE o En
días como hoy de RNE. Con este
primer álbum recorre toda España
con más de 100 conciertos y consigue
un gran éxito al entrar en la lista de 40
principales y ser reconocido como
‘Artista 40′ en la popular web de la
emisora.
Ha colaborado en múltiples actos
benéficos junto a Manos Unidas,

Fadam (Lucha contra el cáncer
infantil) o Mi Mano es tu apoyo
(contra la violencia de género).
En 2014 lanza un nuevo disco
titulado Va por ti”. Con este título
Nando homenajea a su madre,
fallecida poco antes de la publicación
del disco. Durante 2014 y 2015 Nando
presenta este nuevo trabajo en
diferentes lugares de España y ofrece

su primer concierto internacional en
Tilff (Bélgica).
Tras un pequeño parón, aduciendo
motivos personales, Nando Santos
prepara un nuevo proyecto musical
que verá la luz en 2017 titulado
“VersioNANDO”. Se trata de un
repertorio de versiones a las cuales
Nando les dará su propio toque
personal.
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La llenceria: realitat, enigma i fantasia
Grup de Debat i Recerca «Trangol»

El proper dimecres, 28 de juny, el Grup de Debat
i Recerca Tràngol ens convida a la conferència de
Conxita Solans que tindrà lloc al Saló d’actes de la
Fundació Caixa Vinaròs a partir de les 19,30 hores
sota el títol “Història de la llenceria a través dels
segles”.
Conxita Solans ens farà una reflexió sobre l’acte
individual i molt personal de vestir-se, un acte
de preparar el cos per fer-lo visible, apropiat,
acceptable, respectable i possiblement desitjable.
Vestir-se és una pràctica constant, que requereix
coneixement, tècnica i habilitat. D’aquesta
manera la roba interior i l’exterior esdevenen una
experiència intima i, a l’hora, una presentació
pública d’un mateix, la frontera entre el jo i els
altres, el punt de trobada entre lo privat i lo públic.
Ens parlarà sobre els estudis sobre el cos i la
moda, amb tota la seva representació, interior i
exterior, que està directament implícita amb la
cultura, la moral i els canvis socials i polítics, de la
societat -en el present cas l’europea- en què s’ha
d’incloure l’àmbit dels sentiments “prudencials,
ètics i estètics”. Actuar de forma diferent s’estaria
transgredint els codis culturals que s’han imposat
en cada època.
També aprofundirà en la moda en el vestir com un
vehicle d’expressió del cos humà al llarg del temps,

i a la vegada l’experiència del seu pas precisament
per la seva temporalitat. N’hi ha prou amb veure
fotografies antigues de com es vestien les nostres
avantpassades, tant en la roba interior com en
la exterior per constatar fins quin punt la moda
imposa un sentit del temps.
Repassarà els patrons que imperaven en la moda:
purament estètics, despreocupats de factors
considerats secundaris, com la comoditat i el
benestar físic. La incomoditat i poca llibertat de
una peça com el corsé o cotilla, és fidel reflex
dels costums que confinaven a la dona a tasques
domèstiques i reproductives. Com ella afirma, fins
a principis del segle XX, les dones no s’atreviren
a desafiar els principis morals que les mantenia
encotillades per cercar una altra manera de vestir
que les permetés intervenir en tots els àmbits de
la vida: el privat i el públic. La dona començava a
lluitar pel dret al vot i a la incorporació al món del
treball.
“Per presumir s’ha de patir”. Per a Solans, lluny ha
quedat la dita popular que d’una manera explicita
resumeix el martiri que durant segles va significar
per a la dona estar confinada dins un aparell de
tortura com era la cotilla. Avui els dissenyadors de
llenceria han imposat el corsé, simplement com un
complement de la llenceria femenina.
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Guayana francesa i Perú a la biblioteca municipal. E.Fonollosa
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Amics de Vinaròs presenta la publicación de la obra ganadora del Borràs Jarque
La asociación recupera documentos desaparecidos del archivo municipal y amplía local
Redacción

El salón de actos Provi García de
la biblioteca municipal acogió el
jueves 14 de junio la presentación
del libro "Tráfic marítim y dinámica
vitivinícola al Vinaròs del segle XIX"
de Adolf Sanmartín Besalduch,
obra ganadora del premio de
investigación histórica Borràs Jarque
que otorga anualmente la Associació
Cultural Amics de Vinaròs. El libro es
el número 51 de la Biblioteca Mare
Nostrum, que publica la asociación
cultural.
La presentación, previa a las palabras
del propio autor, fue a cargo de
Sebastián Albiol, acompañado en
la mesa por el alcalde, Enric Pla y
el presidente de Amics de Vinaròs,

José Luis Pascual.
Albiol señaló que el libro es el
resultado de una investigación “muy
meticulosa”
Adolf Sanmartín Besalduch nació
en Vinaròs 1963. Licenciado
en Geografía e Historia por la
Universitat Central de Barcelona y
Doctor en Historia Contemporánea
por la Universidad de Valencia, ha
ejercido de docente en los institutos
de Enseñanza Secundaria de
Benicarló y Sant Mateu. Durante dos
legislaturas (años 2003-2011) fue
Diputado por el PSPV-PSOE en las
Cortes Valencianas, desempeñando
el cargo de portavoz primero
de Medio Ambiente y después

de Educación. Lleva ya seis años
como
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento de Cervera y desde

mayo de 2016 es el Director
Territorial de Presidencia en la
provincia de Castelló.

Ampliación del local y donación
Durante la presentación, el presidente de Amics
de Vinaròs, José Luis Pascual, informó que la
asociación cultural ha ampliado su sede tras
alquilar el local de al lado. Esto duplica el espacio
que pasa de 70 a 140 metros cuadrados en tres
plantas. Las obras empezaron a principios de
junio y a final de mes estarán concluidas. Además,
Amics de Vinaròs ha realizado entrega al archivo
municipal de una dotación de documentos
antiguos de Vinaròs que en su día desaparecieron

del archivo y fueron recuperados por la asociación
en diferentes puntos de la geografía española.
“Desaparecieron del archivo sin saber cómo y
aparecieron en anticuarios de Barcelona, pero lo
importante es que los hemos recuperado y que
ahora vuelven a formar parte del patrimonio de los
vinarocenses”, explicó. Estos documentos estarán
a partir de ahora siempre unidos en un lugar del
archivo municipal, según explicó Pascual.
Se trata de 17 documentos comerciales de

los años 1600 y 1700 que Pascual considera
muy importantes para el archivo municipal. La
asociación cultural tuvo que pagar alrededor de
1000 euros para recuperarlos. “Es muy importante
que estén agrupados a partir de ahora, por un
criterio historicista, para que estén bien cuidados
y para que no se pierdan, es lo que exigimos. Esto
puede ser un estímulo para que otros documentos
históricos de Vinaròs que tienen coleccionistas
puedan retornar a Vinaròs”, concluyó.
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La feria en las fiestas del Vinaròs de antaño

Antiguo “tio-vivo” en Vinaròs. (Foto J. Simó)

Programa del año 1917.

Plaza de la Mera con las casetas de feria.

Alfredo Gómez Acebes

Una de las primeras noticias que tenemos sobre
la celebración “moderna” de la feria se remonta
al año 1876, cuando se empezaron a instalar
casetas por tal motivo en la plaza de La Mera o
de San Antonio que había sido acondicionada,
años antes, como plaza ajardinada por el
entonces alcalde Ayguals de Izco para disponer
de un espacio adecuado frente al teatro
Principal que el mismo había impulsado y
construido.
Ahi se empezó a disponer la feria con cuatro
hileras de casetas, dos en los laterales y dos más
en el centro, quedando a un lado el templete
o tribuna donde se celebraban los conciertos
de de música. Como excepción, en el año 1902
se colocó una nueva alineación de casetas en
el frente mismo de las fachadas de casas de
la calle Safón, deliberadamente para cerrar el
paso al entonces Café de España, con toda la
mala intención de boicotear la entrada al bar
ya que ahí se daban cita los contrarios políticos,
cerrando incluso el acceso a la calle de San Juan
desde la plaza. Ello tuvo tal repercusión que a
la feria de las fiestas de dicho año se la bautizó
como “la feria cerrada”.
En esa época, como es lógico, no había luz
eléctrica y como las casetas tenían mucha

animación por la noche el recinto se alumbraba
con toda una serie de faroles de teas sobre
unos altos soportes de madera. Para las fiestas
de 1893 se la dotó de una moderna iluminación
de gas, construyéndose veinticuatro arcos
metálicos con diez reverberos de luz cada uno,
todos ellos adornados con flores y guirnaldas
que le daban un gran esplendor. La iluminación
de gas se había inaugurado en marzo de ese
mismo año, instalándose el gasómetro en el
antiguo barrio de Sant Pere, junto a la muralla.
La primera luz de gas se inauguró con el
encendido del escudo de la ciudad, en el balcón
del ayuntamiento.
La instalación del gas se utilizó cada año
para iluminar la feria hasta que se instaló la
luz eléctrica en la ciudad en el año 1902, y al
año siguiente se colocaron algunas hileras
de bombillas para iluminar el recinto ferial
juntamente con las de gas. En ese mismo año,
en 1903, salieron a desfilar los “nanos i gegants”,
(seis “nanos” y dos “gegants”) gracias a la buena
predisposición y mecenazgo del industrial
Antonio Sendra. Una tradición centenaria que
aún hoy en día pervive en nuestras calles,
aunque si los nanos desfilan hoy en día en
fiestas, pensamos que antaño lo hacían tan solo
por la festividad del Corpus.

Al tiempo empezaban a venir los primeros “tíovivos” o “caballitos” para los más pequeños, a
cargo de los feriantes de legua.
Cabe destacar que en el año 1891 se inauguró la
actual plaza de toros que sirvió desde entonces
para celebrar no solo las corridas anuales de
ferias sino también como espacio para todo
tipo de actuaciones ya que daba cabida a
gran parte de la población al no disponer de
otros recintos adecuados. Hasta la fecha se
celebraban “toros de calle” y alguna corrida en
un recinto improvisado en la plaza de la Iglesia
y sobre todo en la plaza del mercado.
En este mismo año de 1891 se construyó la
antigua fuente en la plaza de la Mera que fue
inaugurada en las fiestas de dicho año con gran
expectación.
Ya entrado el siglo XX, en el año 1914, la
atracción de las fiestas fue un número de
aviación y acrobacia a cargo de un matrimonio
francés, los Berger. Para tal ocasión se habilitó
una pista de aterrizaje y un hangar en la
desembocadura del Servol, en la zona del
Fora Forat. Queden pues estas breves notas
históricas para destacar que las fiestas y feria
de Vinaròs han sido siempre vividas con gran
expectación, sentir popular y se esperan, año
tras año, con entusiasmo festivo.

Visítanos y disfruta de
nuestra amplia selección de

Productos Gourmet:

Bacalao, Aceite, Vino, Conservas, Dulces...

Packs Regalo
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Enric Pla Vall, alcalde de Vinaròs

“Han canviat moltes
coses en la manera
de governar”
X.Flores

Este mes de juny s’han complert dos anys des de que les noves corporacions
locals van prendre possessió després de les eleccions municipals de
2015. Un temps suficient per a que l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla –Tots i
totes som Vinaròs- valore el canvi que està suposant la nova manera de
governar. També un bon moment per fer un repàs d’aspectes importants
que s’han aconseguit, els que continuen pendents i els reptes que queden
per endavant abans de que conclogue la legistatura.
Ja han passat dos anys…
a ONG s) i les educatives (Gratuïtat total
I fa dos anys que Vinaròs, com totes les ciutats de Llibres, Xiquibons, augment d'ajudes
de més de 20.000 habitants de Castelló i Transport Escolar…), augmentant un 30%
gairebé del País Valencià, va dir prou a una el personal de Serveis Socials, potenciant el
manera de fer les coses que en Vinaròs programa de mesures respecte a la violència
ha tingut poc recorregut, però que en la de gènere, la millora i ampliació dels Horts
Generalitat i en molts ajuntaments durava Solidaris, la signatura dels convenis per
vint anys. Els ciutadans i ciutadanes van dir propiciar la rehabilitació i accessibilitat
que volien ajuntaments plurals, com plural d’habitatges, l’aposta
pels programes
és la societat. Vam arreplegar eixe repte que de contractació de joves… Però queden
es va plasmar en un compromís per Vinaròs, aspectes pendents com la concreció d’un
el pacte de les Cavallerisses amb la nostra parc d’habitatge social al municipi o el
agrupació, Tots i totes som Vinaròs, el PSPV projecte de la residència pública per gent
i Compromís. Un pacte similar es va establir gran.
en ciutats com València, Alacant, Castelló, Va haver-hi enrenou, però finalment
Sagunt, Borriana, Silla,... i en la mateixa Correus ha retornat el servei postal
Generalitat. Pactes per canviar les formes ordinari a les costes
de fer política. Estem
Ha estat una situació
a mitjan període i cal “Recuperar el dret al
que ha col·locat a
seguint
treballant servei postal universal ha
cadascú al seu lloc:
per consolidar, en la
als que no van fer
segona meitat del estat una gran satisfacció
el 2014 la feina que
partit,
l'aconseguit, i una situació que ha
ens haguera evitat
seguir amb el ja iniciat
tot l’enrenou, als
i seguir lluitant pel posat a cadascú al seu
que confiàvem en la
que encara no hem lloc”
raó i el diàleg, i hem
pogut concretar.
pecat d’ingenus, als
Què ha canviat en la manera de governar? que volien culpables i no solucions, i, per
Jo crec que moltes coses: el diàleg i la descomptat, als que sempre hem confiat en
col·laboració entre grups diferents que ens el treball ben fet. El procés, com dia abans,
demanava la ciutadania, la col·laboració ha ficat cadascú al seu lloc però, per a mi,
i no la competència amb ciutat veïnes, recuperar el dret al servei postal universal
plasmada en la EDUSI amb Benicarló, en ha estat una gran satisfacció i vull agrair
els convenis amb Benicarló i Alcanar o el el seu treball als regidors, especialment al
treball en la Mancomunitat de la Taula del de Participació, als tècnics d’urbanisme,
Sénia, la transparència al 100% (agendes, del padró i jurídics, a les funcionàries que
sous, contractació, visor pressupostari) i la han atés als ciutadans i a la gent que ens
participació de la gent (accés setmanal a ha donat suport en les iniciatives que hem
l’alcalde i els regidors, assemblees veïnals) posat en marxa des de l’ajuntament.
són canvis de fons en la manera de fer. Però Es va anunciar un retard en la esperada
el més important és que això no ha anat en construcció del Jaume I i s’ha establert un
detriment de l'eficàcia i els resultats.
nou calendari. Creu que aquesta vegada
I en política social?
es complirà?
S'ha implementat tot un pla d'atenció a Vull pensar que sí però per a mi és un
l'emergència social que continua sent incompliment greu. Es tracta d'una escola
una dramàtica realitat a un país amb uns que fa deu anys, una generació, que està
desequilibris socials creixents. Malgrat 100% en barracots i la Conselleria
les limitacions pressupostàries, hem d'Educació, per molts problemes que tinga,
implementat un augment d’entre 30-100% deu complir el compromís que va adquirir
de tots els pressuposts i ajudes a la gent, el President i el mateix Conseller en aquest
les socials (PEIs, ajudes al lloguer, xecs de tema. L'Ajuntament de Vinaròs ha estat un
menjar fresc, pobresa energètica, ajudes consistori que ha col·laborat al màxim en
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totes les iniciatives i convenis educatius, aportant
la seua part (Xarxa de Llibres, transport escolar) i
impulsant iniciatives (Primavera educativa, Dia de
la Llengua). Esperem que l'executiu siga conscient
del deute que té amb la societat vinarossenca en
un cas tan evident. Els barracots són la vergonya
d'una societat que diu que vol una educació de
qualitat i igual per tothom. No podem seguir
esperant. L'altre dia el President Puig demanava al
Banc Europeu d'Inversions més temps per acabar
els col·legis compromesos amb els 150 milions que
li van donar per aquest fi. Esperem que tinga èxit.
L’ampliació de l’IES José Vilaplana també porta
molts anys esperant
És un cas que passa més desapercebut, a més
de per la llunyania (la ubicació dels instituts a
Vinaròs és una altra calamitat que retrata a alguns
responsables d'altra època), perquè no afecta la
totalitat del centre. Però, quan es parla tant de la
millora dels ensenyaments tant professionals com
mitjans, és una altra vergonya la situació d'aquesta
infraestructura; sense tallers ni instal·lacions
adequades, amb un grapat d'aules en barracots,
sense un gimnàs digne de tal nom ni espais
suficients per a les activitats. L'IES José Vilaplana
també deu ser una exigència ferma de tots.

“El retard en la construcció
del col·legi Jaume I és per mi
un incompliment greu, i vull
pensar que es compliran els
nous terminis”
La construcció d’un nou centre d’educació
especial és realment una aposta ferma de la
Conselleria?
Ho és perquè la necessitat d'un centre nou i millor
ubicat no escapa ni als responsables de la Conselleria
ni als pares i mares dels alumnes. Això no obstant,
l'herència de la (no) construcció d'infraestructures
educatives és un dels episodis més negres de
l'anterior govern de la Generalitat (amb l'empresa
opaca CIEGSA, més ocupada en pagar sous a
alguns polítics que a construir col·legis) i els desitjos
xoquen freqüentment amb la dramàtica realitat
pressupostària que van deixar aquells senyors.
En este emplaçament també està prevista la
construcció del segon centre de salut. En quin
punt es troba?
La Construcció del Centre de Salut Vinaròs 2 està en
estat de projecte viu: va ser introduït -per la nostra
insistència- als pressuposts de la Generalitat 2017
(codi EC120241) amb un pressupost de 2.906.000
€ en un compromís plurianual a tres anys: 100.000
€ per definir el projecte aquest any, 500.000 € per
iniciar-lo en 2018 i 2.306.000 € per finalitzar-lo i
dotar-lo el 2019. Per tant, crec que podem dir que ja
s'ha produït el tret de sortida per la construcció d'una
infraestructura que Vinaròs reclama i necessita.
Amb tots aquests equipaments projectats en
esta zona, hi cabria la piscina municipal o la
opció serà la ciutat esportiva?

La piscina pública cap i, per mi, no té una altra
ubicació possible que a l'entramat urbà. Si volem
que la futura piscina done servei a la població de
totes les edats, siga accessible per la gent gran i amb
mobilitat reduïda, minimitzant l'impacte ecològic i
l'ús del vehicle particular (emissions de carbó) i
siga sostenible econòmicament té que estar prop
del centre. Demane a tots reflexió i unitat per un
projecte que no ha estat fàcil però que reclamen des
de molts sectors, l'esportiu i social per descomptat,
però també el de l'esport adaptat i escolar, el de la
gent gran o amb tractaments d'aigua, el de la salut.
És una obligació dels poders públics facilitar l'accés
a l'activitat física a tota la societat.
L’atenció de l’oficina del DNI ha quedat per fi
solucionada…
Ha estat un llarg camí en el qual l'Ajuntament va
cedir les instal·lacions i ha estat assegurant (encara
ho fa) els torns i l'accés. Sense la insistència de la
ciutadania, el treball de nombrosos parlamentaris
valencians i les gestions continuades de tots
no s'hauria aconseguit. Falta que la mateixa
dependència es faça càrrec de la totalitat de la
gestió d'accés dels ciutadans i ja podrem dir que
tenim oficina del DNI en Vinaròs.
Però ara s’ha anunciat un canvi de lloc a la Casa
del Mar. És un bon lloc per ubicar-la?
Des de bon inici, els responsables de l'oficina no
trobaven idònia la ubicació al Pirulí, principalment
per l'accessibilitat però també pel control d'accés i
compartir instal·lacions amb altres dependències
municipals. Se'ns van demanar alternatives i
jo mateix els vaig suggerir la Casa del Mar, un
equipament que pertany a l'estat. Els vaig dir que
pareixia més lògic, i ràpid, que la gestió es fera des
del mateix Ministeri de l'Interior. Al fi i a la cap
no devem oblidar que es tracta d'un servei i una
competència del govern i que l'ajuntament hi ha
col·laborat en tot el que se li ha demanat i ha donat
la cara quan el servei no estava ben atés.
Cinc milions dels Fons Feder i altres 5 que
invertirà l’Ajuntament fins 2022. Amb quins
projectes i per a quin model de ciutat?
El model que defineix l'Estratègia DUSI per als
pròxims anys és la d'un Vinaròs sostenible i inclusiu.
Totes les accions es deuen estructurar entorn
de les mesures d'estalvi energètic als edificis
públics, prevenció de la inundabilitat i la reducció
d'emissions de carbon per lluitar contra el canvi
climàtic i prevenir-ne les seues conseqüències,
a la ciutat adaptada a una futura societat cada
vegada més envellida i amb dificultats creixents de
mobilitat, evitar que queden grups exclosos de la
dinàmica social o de l'accés a tots els drets i serveis i
seguir avançant cap a la Smart City. Centres socials,
vialitat ciclista, administració electrònica i eficiència
energètica formen el nucli de les futures inversions.
Vinaròs és una localitat costera, però cada
vegada queda menys costa. Ni espigons ni
regeneració de platges i escasses actuacions als
despreniments del litoral. Perquè?
Si hi havia projectes de protecció de la costa abans
del 2011, podem dir que, ara com ara, no hi ha
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cap pla integral de defensa de la nostra costa, en
l'àmbit provincial. La defensa de la costa pública
deu enquadrar-se en les noves previsions derivades
del canvi climàtic, una cosa que l’estat espanyol
té pendent, i és molt greu. Nosaltres, com tants
municipis de la nostra comunitat, vivim de cara a la
mar i explotem el potencial turístic i econòmic de
les nostres platges, cales i port. El Ministeri de Medi
Ambient i els legisladors valencians a Madrid estan
obligats a afrontar aquest tema de manera integral
i ràpida.

“Si volem que la futura piscina
done servei i siga accesible a
tothom, minimitzant l'impacte
ecològic, l'ús del vehicle
particular i siga sostenible
econòmicament, ha d'estar
prop del centre”
Queden dos anys per endavant, quines seran
les prioritats?
Tenim grans temes per tancar, com l'inici d'obres
de la piscina i de l'escola Jaume I, l'impuls al segon
Centre de Salut i les inversions de l'EDUSI. Però
més enllà d'aquests temes ja encarrilats, hem
de seguir lluitant per temes pendents com la
reversió en condicions dignes de l'antiga N-340,
les actuacions de costes, les negociacions amb
el Port per gestionar algunes zones, el projecte
de Residència per la gent gran, la creació del
parc municipal d'habitatge social, la millora
de l'administració electrònica, la normativa
de consultes populars, el mercat de producte
ecològic i de proximitat, l'impuls al desplaçament
en bicicleta i transport col·lectiu... Queden moltes
coses al tinter, i la inacció dels quatre anys anteriors
ens obliga a molt.
I ara venen les festes
Encara que tan sols estem dos anys al govern, seran
les nostres terceres festes. Les festes són el primer
que arriba a una corporació quan entra (jo vaig ser
investit una setmana abans de la presentació del
2015). Si a les primeres ens vam limitar a posar en
marxa algunes coses pendents, ja l'any passat ja
es van introduir novetats importants, destacant
les noves ubicacions de l'envelat i les carpes i,
enguany, ja hem perfilat altres: programació més
variada, desplaçament de la fira de la maquinària
agrícola (ara Agromoció) a unes altres dades,
homologació i millora de tots els equipaments i
escenaris... És el moment de fer una pausa i trobarse amb els amics al carrer, compartir moments
d'alegria i gaudir dels actes populars i dels
concerts. Les dades de les nostres festes, a final
de juny, ens obliguen a seguir treballant durant
el matí -i algunes tardes-, ja que les conselleries
i les altres administracions i empreses continuen
treballant, però ho fem de gust.
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X.Flores

És un dels regidors més joves de l’equip de govern. Amb només
26 anys, el regidor socialista Marc Albella és el responsable
de les àrees de Festes, Tradicions, Cultura i Joventut. Les
d’enguany són les segones festes de Sant Joan i Sant Pere
de les que n’és màxim responsable. Unes festes que amb 34
dames tindran la cort d’honor més nombrosa de la història
i que es presenten amb novetats, especialment en la part
referent a concerts i l’oferta musical.
El treball previ és molt gran en
la organització d’unes festes. Se
senten més nervis abans o durant
els mateixos dies festius?
El treball que comporta organitzar
una “Fira i Festes” com la nostra,
amb més de 10 dies de duració,
nombroses
entitats
esportives,
culturals i socials implicades així com
brigada municipal, serveis tècnics
o policia local és “titànic”. És cert
que l’actualització del Consell de
Festes i els seus membre ha permès
delegar part l’acció programàtica
dels diversos envelats i escenaris que
posem a disposició de la ciutadania.
Amb una major participació d’aquest
òrgan, s’està conseguint una major i
progressiva implicació en els diversos
actes. Tot i això, la major part d’aquest
treball segueix en mans del regidor/a
de festes de torn. És una gran
responsabilitat i els nervis existeixen
a parts iguals abans, durant i (encara
que paregue mentida) després.
Mentre la gent disfruta del que has
programat, tot i que tu també intentes
disfrutar, és inevitable tindre el cap a
un altre lloc.

Marc Albella, regidor de Festes i tradicions, Cultura i Joventut

“Seguim disfrutant
com el primer dia de
les nostres festes, però
assimilant i assaborint
noves propostes”
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Els canvis de lloc de les carpes de
festes i jove es mantenen enguany.
Perquè creu que era necessari
aquest canvi després de molts anys
celebrant-se tot al mateix lloc?
Hi havien diversos factors. El primer
era l’obligació de portar a terme un
compromís polític d’aquest govern
progressista i del partit al que formo
part (PSOE) amb la ciutadania.
Descongestionar i descentralitzar els
actes que es venien produïnt a la zona
de Fora-Forat. El 2n, i que al mateix
temps ens porta inevitablement al
tercer, era plasmar una idea de festes
diferents pel que fa la concepció del
nostre espai urbà. Si tenim un passeig
marítim que són unes autèntiques
rambles peatonals vora al mar i que
ens serveixen com a eix vertebrador de
tots aquests actes, per què no posarles en valor? El que hem conseguit (3er
punt) és dinamitzar econòmicament
altres zones de la nostra ciutat que

sempre vivien al marge les nostres
festes. Bars, restaurants, pubs, locals
d’oci… etc Si les festes són de totes i
tots (per què així els nostres impostos
ho demostren) entre totes i tots hem
de fer un esforç per a ser pacients amb
les celebracions i entre totes i tots
hem d’entendre que hi ha zones de
la nostra ciutat que també volen ser
partíceps. Equitat.
Quina o quines novetats destacaria
d’estes festes respecte a les edicions
anteriors?
Les novetats més grans i ambicioses
venen donades en la part
programàtica dels concerts i l’oferta
musical. Hem cret un nou concepte
(Hola Estiu) per englobar tota l’oferta
d’aquestes festes tant a l’envelat
com al escenari Platjafest (envelat
de la platja). Tenim un cartell que
representa les diverses sensibilitats
musicals existents (ZOO, The Tripletz,
DR.Calypso, Kid Simius, Escala i Corda,
Dj Plan B, tributs a Coldplay i Fito y
Fitipaldis…) i a més a més hem apostat
decididament pel rock en directe en
un nou espai anomenat “Bandarres”
(Pèrgola Passeig Blasco Ibáñez) que vol
potenciar bandes i grups de la zona en
una sèrie de concerts de petit format i
en una nova franja sense explotar com
és la tarde-nit. A tot això, es sumen
millores en les infraestructures, com
la lleugera ampliació de la terrassa de
l’envelat situat al port o el nou envelat
que servirà per aglutinar tota l’oferta
gastronòmica del mesón de la tapa
i que dotarà de millors condicions
aquest espai.
Les associacions i entitats sempre
juguen un paper fonamental en la
celebració de les festes. Suposo que
enguany no és una excepció.
Sense associacions no hi ha festes.
Podriem dir, col·loquialment, que això
“està més clar que l’aigua”. El 80% de
la programació són els actes que ells
elaboren, així que, tot i que moltes
vegades, costa programar i trobar
franjes horàries per a que no es solape
res, hi ha que fer un agraïment públic a
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les entitats pel seu treball. És cert que desde la regidoria
ens posem bastant “pesats” a l’hora de demanarlos que ens faciliten els actes. Però han d’entendre
que com abans poguem començar a elaborar la
programació, més marge d’error i modificació tindrem
després. Quan la comunicació entre l’ajuntament i les
entitats és fluïda, tot surt perfecte!
També la col·laboració entre regidories és molt
important, tant per l’organització com per al bon de
desenvolupament de les mateixes. Què destacaría
en aquest sentit?
La Regidoria de Festes i Tradicions, no només en
aquesta Fira i Festes, sinò amb tots els actes festius que
es celebren a la nostra ciutat durant tot l’any, no seria
res. Com he dit anteriorment, la Brigada Municipal
i la Policia Local juguen un paper fonamental en la
coordinació, organització i prevenció d’aquestos actes.
En aquests casos, la transversatilitat entre regidories,
no és només necessària, sinó absolutament ineludible.
O ens coordinem entre tots, o no podem funcionar.
Porta ja dos anys al front de la regidoria. Es disfruten
igual les festes sent-ne el màxim responsable de
l’àrea?
Evidentment, estaria sent hipòcrita si digués que les
disfruto igual. No és el cas. Els nervis sempre estan
presents i és cert que el fet d’anar com a representant
institucional a la majoria d’actes, fa que ho visques des
d’un punt més “formal” i més “institucional”. Això no
treu que, un cop acabada la jornada, sigue el moment
de penjar l’americana, calçar-se un calçat còmode i de
disfrutar dels concerts i de les revetlles amb la meva
colla d’amigues i d’amics (això ja amb un to irònic
d’humor) si aquests encara em consideren com a tal
després d’estar pràcticament absent durant les festes.
No oblidem que la gent que tenim responsabilitats
polítiques, som com qualsevol altra persona que
de tant en tant, també necessita disfrutar dels seus

moments d’esbarjo i distensió. No som “aliens”. Som
persones.
Des de fa ja uns anys s’ha revitalitzat molt la cort
d’honor en nombre, però enguany, en 34 dames
s’ha assolit una xifra histórica. A què creu que és
degut?
Hi ha diversos factors que han propiciat aquesta nova
“etapa dorada” de la representació a festes. Per un
costat, el fet que les entitats puguen aportar dames
infantils a la cort d’honor, és un factor molt important.
Per un altre, s’ha donat la conjunció de diversos factors
que ha fet que, algunes generacions de joves de la
nostra ciutat que a més són “colleta” o comparteixen
estudis en un mateix centre educatiu s’hagin posat
d’acord per viure de forma conjunta i compartida
aquesta experiència. Això em fa enrecordar-me
d’algunes frases com “aquest ajuntament es carregarà
les dames” que es deien a principi de legislatura. Han
passat 2 anys i els números parlen per si mateix. Res
més a dir. Seguim treballant i segueixo treballant per
les tradicions de la nostra ciutat. No hi ha res millor
que el treball enfront la crítica.
No hi ha hagut finalment representació masculina
en la cort d’honor infantil d’enguany…però
haguera pogut haver-la. Com ho valora?
La valoració és més que positiva. En col·legis com
l’Assumpció o el Sant Sebastià hi han hagut diversos
xiquets que han volgut ser partíceps del procés del
sorteig tot i que l’atzar no ha estat del seu costat. Això
ha demostrat que l’interés existeix. Simplement feia
falta canalitzar i donar l’oportunitat. No donarem
marxa enrrere a una proposta que va contar amb el
suport unànime del consell de festes (inclosos partits
polítics i entitats).
Estudiaran per a la pròxima edició incorporar la
possibilitat de que els representants masculins
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també puguen formar part de la cort d’honor
major?
Aquesta possibilitat existeix, i si es creu oportú es
plantejarà en el seu moment en l’òrgan que ha de
decidir aquests canvis: el mateix Consell de Festes
de la nostra ciutat. Hi ha partits polítics de l’oposició
que pensen que això ha de ser decidit en un plenari
per, únicament, representants polítics. Però desde
l’equip de govern i la regidoria de festes, pensem que
aquestes qüestions s’han de dirimir dintre de l’òrgan
on hi ha representats de les entitats, ciutadania i
també partits polítics. Les decisions de caire social
s’han de prendre socialment, no només políticament.
Quan aquesta entrevista surtiga publicada,
estarem en plenes festes. Alguna cosa en especial
que vulga dir?
Simplement m’agradaria que la gent li donés un
cop d’ull al llibret de festes, a la nostra ciutat i al
nostre front marítim. El que Vinaròs ha començat
a aconseguir en només durant 2 anys és digne de
valorar. La nostra fira i Festes de Sant Joan Pere,
estendard d’una de les nostres tradicions amb més
saó en el nostre ADN ha anat evolucionat i canviant.
S’han plantejat nous espais, nous conceptes de
cites musicals, l’introducció de la figura masculina
en la representació festiva, algo inimaginable fa
uns anys entre d’altres canvis. I què ha passat? Res.
Seguim disfrutant com el primer dia de les nostres
festes, assimilant i assaborint noves propostes. Un
comportament global i general que demostra el que
sempre hem defensat des d’aquest equip de govern
i des de la regidoria de festes i tradicions. Un canvi
constant, sense pressa però sense pausa, que es
resumeix amb aquesta frase: “Las tradiciones, como
todo, o evolucionan o se vuelven obsoletas. Allá donde
exista tradición no evolutiva, refleja una sociedad no
estanca y llamada a morir”
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Pepito
Masip,

Alè Vinarossenc 2017

Redacció

José Ramón López Masip, més conegut pels
vinarossencs com Pepito Masip, rebrà avui
dissabte 24 de juny l’ Alè Vinarossenc 2017, una
distinció que atorga la Fundació Caixa Vinaròs
cada any a un vinarossenc destacat en qualsevol
àmbit. El jurat ha valorat la trajectòria de Masip en
la conservació del patrimoni natural vinarossenc.
Gran coneixedor de tot el terme municipal de
Vinaròs, ha estat 29 anys treballant a l'Ajuntament.
Va entrar a treballar al consistori després de
llegir un anunci publicat al Setmanari Vinaròs
precisament per festes en el que se solicitaven
8 persones per fer tasques de manteniment del
terme municipal. “Ens vam presentar 6 persones
i vam entrar a treballar totes. En principi era
un contracte de tres mesos que després es va
perlongar fins a sis i després a un any i feiem
tasques de manteniment de camins del terme
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municipal”, explica. Este treball va ser el que el va
portar a un de fixe. Així, l’any 1992 li van proposar
ser l'encarregat del manteniment de camins rurals.
El de Vinaròs és un dels termes municipals de la
provincia, amb vora 160 km de camins, i Masip se’l
coneix íntegrament.
És membre del Consell Local Agrari des del 1992,
any de la seua fundació i ha estat artífex del
muntatge de la fira agrícola de Vinaròs durant
més de 25 anys. “Sóc una persona de camp, des
de sempre, fill de pastor i un enamorat del meu
treball i he estat encantat d'haver treballat tot
aquest temps a l'Ajuntament, perquè per mi és
fonamental el contacte amb la naturalesa i amb
els agricultors i millorar l'entorn rural”, indica.
D’una de les coses que se sent més satisfet és el
canvi que ha fet al llarg d’aquests anys l’entorn
natural de l’ermita.
Masip recorda que l’any 1996, juntament amb
Fernando Juan Foix, ja van fer un estudi del que

Pepito López Masip fent una de les seues aficions de jove, que
era córrer, en esta ocasió a una prova a Vinaròs. La foto es de
1983 i a la moto estan Toni Orts i Agustí Ribera Korea.
Foto: Fotogrames.com

havia de ser la serra de l'ermita en un llibre editat
per Caixa Vinaròs i que llavors ja es demanava
que fos paratge natural municipal, distinció
actualment ja aconseguida, i va demanar a les
properes corporacions que preservin aquest
entorn encara que realitzin noves iniciatives.
“L’ermita és inigualable i la serra meravellosa. Tot
l’entorn han canviat molt i per a millor en tots
aquests anys. Allí s’ha fet un gran treball i jo em
sento molt satisfet d’haver-hi col·laborat en que
es trobe en este meravellòs estat. He tingut la sort
que m’han donat plena confiança i l’escola taller
també ha fet un gran treball. També gran part de
que es veja d’esta manera és que han sigut molts
anys plantant arbres i s’ha fet una gran labor en la
recuperació dels marges. Ara hi ha que conservar
al màxim este entorn i si es decideixen posar nous
usos, que siga en molt de coneixement”, explica.
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Blanca
Jiménez Esteller
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reines

Acadèmia de ball Locura
Edat: 16 anys
Estudis: 1r de batxillerat humanístic a l’IES José Vilaplana
En un futur t’agradaria dedicar-te a: No ho tinc molt clar però m’agradaria fer
el doble grau en Dret i Criminologia.
Un lloc de Vinaròs: El Passeig i les seues platges.
Et vas emocionar molt el dia de l’elecció a l’auditori. Com recordes este
dia?
Em vaig emocionar moltíssim. Va ser un dia molt especial, vaig tindre la sort de
ser escollida reina de les festes i no m’ho esperava ja que també vaig ser reina
infantil l’any 2011. Em van vindre al pensament tots els bons moments que
vaig passar anys enrere i no em podia imaginar que tornaria a viure les festes
com a reina del poble.
Com decideixes presentar-te per a dama?
Després d’haver viscut l’experiència de menuda no vaig dubtar en cap moment
en voler ser-ho una altra vegada de gran. Em feia molta il.lusió ser una de les
representants del poble i a més, representar a Locura.
Quin és el primer record que tens de les festes?
La fira, la nit de Sant Joan, l’ambient fester del poble i les nits amb les meues
amigues.
Què destacaries de la entitat que representes?
Locura és una entitat molt especial per a mi ja que vaig des dels 5 anys. He
crescut amb ells i per a mi no és sols una acadèmia de ball, és com una segona
casa. Dins del gimnàs no tot és ballar, hi ha molt bon ambient i som com una
gran familia.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
No puc triar un acte en concret ja que tots em fan especial il.lusió però, podria
dir que els que més espero són la Presentació de Dames i Reines, perquè és
l’inici de les festes i és un acte molt emotiu, i el Sopar de Gala, on les dames ens
podrem lluïr moltíssim amb els vestits.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Des del meu punt de vista, penso que hi fa falta introduïr nous actes on la gent
del poble estigue més involucrada i si es pot demanar, més dies de festes.
I per a millorar Vinaròs?
Com a membre de Locura i de la societat musical La Alianza, demanaria un
auditori més gran per poder lluïr-nos més i tindre més comoditat a l’hora de
realitzar espectacles. També seria una bona iniciativa posar nous llocs d’oci per
a la joventut.

Carla Amela Gilabert

Cofradia de Pescadors Sant Pere
Edat: 9 anys
Estudis: 4art de primària
Aficions: M’agrada molt ballar, vaig al Gimnàs Gentsana, i
anar a la platja, jugar en les amigues i anar al cine
Un lloc de Vinaròs: La platja i els parques. M’encanta pujar
als columpios
Com recordes l’acte d’elecció de les reines a l’auditori,
quan el sorteig es va proclamar reina infantil?
Em vaig quedar molt parada. No m’ho creía, perque en
tantes xiquetes ni m’havia plantejat poder sortir de reina.
Ja era dama, que és el que volia ser i em feia molta il·lusió.
Quan vaig obrir el paperet vaig mirar a la meua mare que
estava davant i vaig tornar a mirar el paper i no sabia què fer.
Estava molt asombrada.
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè m’agrada molt la festa i totes les festes que hi ha al
poble. Ja feia temps que li deia a la meua mama que volia ser
dama i ella em va recolzar de seguida. Sempre ho fa en tot.
Explica el que més t’agrada del col•legi o la entitat que
representes
Que representa a la mar, que a mi m’agrada molt, i el meu
iaio era mariner. Vinc de familia marinera de tota la vida, i
la meua mama va parlar en la Cofradia de Pescadors i em
van apuntar a una llista, i després d’unes setmanes que es
van fer molt llargues, al no apuntar-se cap xiqueta més, vaig
ser jo.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
El que més, la fira. M’agrada molt pujar als caballitos i més al
canguro. La traca també m’agrada i que el poble s’ompli de
gent, hi ha molt d’ambient. Enguany també tinc ganes de
que siga l’acte de la proclamació.
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Sant Joan i Sant Pere

AnabelPeña
Arán Torrente
Pan y Toros
Edat: 16
Estudis: Primer de batxillerat
En un futur t'agradaria dedicar-te a: M'agradaria ser
criminòloga
Un lloc de Vinaròs: La platja
Com decideixes presentart-te per a dama?
Sempre havia volgut ser-ho des de menuda i aquest any he
tingut la possibilitat.
Quin és el primer record que tens de les festes?
La traca
Què destacaries de la entitat que representes?
La seva passió pels bous.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
Els sopars de gala.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes.
Per a mi ja estàn bé.
I per a millorar Vinaròs?
Algún lloc per als joves.
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Ester Forner Pastor

Peña Pan y Toros

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de primària
Aficions: El ball
Un lloc de Vinaròs: L’ermita
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Va ser la mare d’una amiga, que també es dama enguany, la que me va
dir que aquest any podiem ser dames d’entitats, i li ho va comentar a
ma mare i ella a mi i jo, molt contenta, vaig dir que si.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Em va agradar moltissim. Va ser un acte molt especial. I em vaig
emocionar molt quan vaig vore a Anabel, la dama gran de la Peña Pan
y Toros, plorant quan van dir el seu nom. Va ser un dia molt bonic per
a tots.
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat que representes
Represento a la Peña Pan y Toros, que és l’entitat on m’abuelo va ser
president i a la que està molt vinculat, així com altres membres de la
meua familia. Sé que al meu abuelo li fa molta il.lusió i jo també estic
contenta perquè ell me pugue vore representant a la Peña.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
Són dos, el dia de la meua presentació a la Peña Pan y Toros, on vindrà
tota la meua família i amics i el dia de la proclamació, on me posaran la
banda de dama i començaran les festes.

Sant Joan i Sant Pere

Esther Carmona Vila
Club de Tenis Vinaròs

Nour

24 juny de 2017

Tonda Natividad

Club de Tenis Vinaròs

Edat: 17 anys
Estudis: 1er de batxillerat
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Farmàcia
Un lloc de Vinaròs: La platja
Com decideixes presentar-te per a dama?
Des de que era menuda, he anat al club de tenis amb el meu pare, que
juga al frontó, i també hi anava quan feien un esdeveniment. Llavors,
quan la meua germana tenia la meua edat, els meus pares li digueren
de ser dama, però ella no va voler. Jo era menuda, i vaig començar a
veure què era ser dama i com les que ho eren gaudien sent-ho i, des
d’aquell cop, vaig decidir que de gran ho voldria ser.
Quin és el primer record que tens de les festes?
El primer record que tinc és la traca, perquè de menuda sempre anava
amb el meu pare. També, em ve el record dels focs artificials que fan
l’últim dia de festes.
Què destacaries de la entitat que representes?
El ser una entitat que ha permès, per una part, veure de prop tennistes
de primer nivell i, per l’altra, oferir a tots els vinarosencs unes bones
instal·lacions que són l’enveja de la província.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
L’acte que més espero d’aquestes festes és el sopar de gala, perquè em
fa molta il·lusió.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Sincerament, no milloraria res de les festes ja que m’agraden tal com
són.
I per a millorar Vinaròs?
Jo crec que deurien fer un auditori més gran i un lloc on els jóvens
pogueren anar.

Edat: 10 anys
Estudis: Estic estudiant 5è de primària
Aficions: Padel ,piscina, llegir ,teatre i ballar
Un lloc de Vinaròs: La platja i tota la costa de Vinaròs
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè sempre m´ha fet molta il.lusió representar a l´entitat
que represento i al poble de Vinaròs.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer
a l’auditori?
Si, m´agrade moltíssim és un acte molt emocionant i per a
quan siga més major m´agradaria ser Reina.
Explica el que més t’agrada del col•legi o la entitat que
representes
El que més m´agrada de la meua entitat és poder fer molts
esports a l´aire lliure i el conèixer gent
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
La proclamació de les bandes, perquè és un acte molt
emotiu i dóna el començament a les festes de Sant Joan
i Sant Pere

¡Les desea Felices Fiestas de
San Juan y San Pedro 2017!
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Sant Joan i Sant Pere

Gema Guillem Ferré

Gimnàs Gentsana

Edat: 16 anys
Estudis: 4 ESO
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Perruquera
Un lloc de Vinaròs: El passeig
Com decideixes presentar-te per a dama?
Des de ben menudeta em feia molta il·lusió ser dama i poder representar al
meu poble. També fa dos anys que la meua germana ho va ser, i ho vaig viure
intensament i vaig pensar que algún dia jo també voldria estar en el seu lloc.
Quin és el primer record que tens de les festes?
El primer record que tinc de les festes és quan els meus pares em portaven a la
fira quan era menuda.
Què destacaries de la entitat que representes?
El que més destaco és l’esforç que es fa dia a dia per a que cada festival que
fem surtigue el millor possible, així com també l’ambient tant bo i familiar que
hi ha al gimnàs .
Quin acte és el que més esperes de les festes?
L’acte que més espero es la proclamació, ja que dóna inici a les festes. També el
sopar de gala del poble a la carpa.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Penso que les festes están molt bé ara mateix, hi ha una àmplia programació i
variada per a totes les edats, des dels més menuts fins als més grans i cada dia
fan moltes coses per a la gent del poble i també per a la de fora.
I per a millorar Vinaròs?
Per a millorar Vinaròs jo penso que es tindria que fer un auditori més gran per
a poder fer més espectacles durant tot l’anyi també un lloc d’òci per als joves .
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Laia Buj Querol

Gimnàs Gentsana

Edat: Tinc 8 anys .
Estudis: 3er de primària .
Aficions: M’agrada dibuixar i ballar .
Un lloc de Vinaròs: L’ermita .
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Vaig decidir presentarme perquè tenia molta il·lusió .
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va
fer a l’auditori?
Em va encantar perquè li va tocar a la meva amiga Carla .
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat
que representes
El que més m’agrada és que tinc a la millor professora del
món que es diu Eva .
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
L’acte que més m’agrada és el de la proclamació de les
dames perqué és el primer acte i en el que em fiquen
la banda de dama donant començament a les festes
majors de Vinaròs.

Sant Joan i Sant Pere

Lara Sebastià Mancisidor
Penya Barça

Edat: 16 anys
Estudis: 1r Batxillerat
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Encara no ho tinc molt clar
Un lloc de Vinaròs: La platja

Com decideixes presentar-te per a dama?
De menuda volia ser dama infantil, però no em va tocar, i vaig dir
que quan sigués gran em presentaria, i quan va arribar l'hora, ho
vaig fer i la penya em va acollir molt bé.
Quin és el primer record que tens de les festes?
Recordo a mon pare i a mi corrents juns la traca, és un dels actes que
no em perdía mai.
Què destacaries de la entitat que representes?
Es una entitat molt aficionada al futbol, amb gent molt amable i
agradable.

24 juny de 2017

Martina Torres Vizcarro
Penya Barça

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de primària
Aficions: m'agrada molt ballar.
Un lloc de Vinaròs: el passeig i la platja.
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Tinc molta il.lusió per què segur que disfrutaré molt de les
festes amb totes les dames.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer
a l’auditori?
Si, va ser emocionant.

Quin acte és el que més esperes de les festes?
El sopar de gala o la presentació.

Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat que
representes
M'agrada ja que tota la meua familia són culés i jo desde
xicoteta sóc sòcia de l'entitat.

Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Crec que les festes són molt completes i tenen molts d'actes variats,
però personalment m'agradaria que llevaren la corrida de bous.

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
M'agrada tot de les nostres festes i espero disfrutar-les al
màxim.

I per a millorar Vinaròs?
Una de les millores que crec que necessita Vinaròs és la construcció
d' un auditori nou.
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Sant Joan i Sant Pere

Lola Jerónimo Salvador
Cofradia de Pescadors Sant Pere

Edat: 17 anys
Estudis: Cursant 1r de Batxillerat.
En un futur t’agradaria dedicar-te a: M'agradaria estudiar algo
relacionat amb el grec i el llatí, però encara no sé el que.
Un lloc de Vinaròs: El port.
Com decideixes presentar-te per a dama? De menuda no ho
volia ser, pero en canvi de gran si, i el meu iaio hem va animar a
ser-ho, ja que a ell també li feia il•lusió.
Quin és el primer record que tens de les festes?
La traca, ja que no me le perdut cap any.
Què destacaries de la entitat que representes?
És una entitat molt arraigada a Vinaròs i a part, tota la família de
part de mare, va ser marinera, i per a mi és un orgull.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
El sopar de gala.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Que faiguen bous de carrer.
I per a millorar Vinaròs?
Per a mi, Vinaròs és perfecte, tenim La mera, el passeig, l'ermita..
Ho tenim tot.
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Marta Sebastià Peris

Acadèmia de ball LOCURA

Edat: 10 anys
Estudis: 5è de primaria
Aficions: Ball i teatre.
Un lloc de Vinaròs: El centre de Vinaròs
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè tenia molta il.lusió i volía viure esta experiència. Ademés
enguany coincideixo en ma cosina Blanca que es la dama gran de
LOCURA
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a
l’auditori?
Si, molt, va ser molt emocionant
que més t’agrada del col•legi o la entitat que representes.
LOCURA es la millor academia de ball de Vinaròs, representar a
LOCURA es tot un privilegi i un orgull, estic molt feliç
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
La proclamació de dames i reines, es l'inici de les nostres festes.

Sant Joan i Sant Pere

Laura

López Ruiz
Gimnàs Esplai

Edat: 16 anys
Estudis: Primer de batxillerat
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Policia Nacional
Un lloc de Vinaròs: L’ermita
Com decideixes presentar-te per a dama?
Vaig ser dama de menudeta i em feia il·lusió ser-ho de gran, a
més a més algunes de les meues amigues també ho són.
Quin és el primer record que tens de les festes?
El primer record que tinc de les festes és l’imposició de les bandes.
Què destacaries de la entitat que representes?
De l’Esplai es pot destacar que és un gimnàs molt familiar i estic
molt orgullosa de poder representar-lo junt amb la dameta
infantil.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
El sopar de gala o l’imposició de les bandes.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Crec que estan bé com estan.
I per a millorar Vinaròs?
A mi m’agrada Vinaròs tal com és però a lo millor si que es podria
fer una piscina municipal.

24 juny de 2017

Júlia Fonellosa Juan

Gimnàs Esplai

Edat: 8 anys
Estudis: 3er de Primària al Col·legi Assumpció
Aficions: Cantar i ballar
Un lloc de Vinaròs: La platja
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè ser dama és el meu somni
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va
fer a l’auditori?
Si, em va encantar
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat
que representes
Perquè m’agrada ballar i perquè Arantxa ho fa molt bé
i és molt bona i molt simpàtica
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i
perquè?
La presentació, perquè és el primer dia

¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !
PAGO EN EFECTIVO
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Sant Joan i Sant Pere

Ona Rochera Cervelló
Vinaròs és comerç

Edat: 16
Estudis: 1º Batxillerat
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Criminóloga
Un lloc de Vinaròs: Les cales de la Costa Nord
Com decideixes presentar-te per a dama?
L’ any passat va ser una amiga meua i vaig veure que era una
experiència molt bonica i vaig decidir ser dama.
Quin és el primer record que tens de les festes?
La fira que venia on hi havien moltes atraccions.
Què destacaries de la entitat que representes?
Que són molts treballadors i fan tot lo millor possible per al comerç
del poble.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
La proclamació i el primer sopar de gala.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Portaria a algún grup de música més actual i també per a la gent
més gran un dels anys 70-80.
I per a millorar Vinaròs?
Faria un auditori més gran, per què el que tenim se’ns queda molt
menut per a la població de Vinaròs.

24 juny de 2017

Blanca Lázaro Ferreres

Vinaròs és comerç

Edat: 10 ANYS
Estudis: 4RT DE PRIMÀRIA
Aficions: BALLAR, LLEGIR I VORE PEL.LICULES
Un lloc de Vinaròs: EL PASSEIG I LA PLATJA
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perque em feia molta il.lusió i aixi poder disfrutar de les festes d ´una
manera diferent.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Si , em va agradar moltissim i ho vaig viure amb molta alegría però
també en molts de nervis.
Explica el que més t’agrada del col•legi o la entitat que representes
El que més m´agrada de “Vinaròs és comerç” es que és una associació
que treballa per a que el comerç de Vinaròs vaigue cap a endavant
i que el nostre poble continue sent el referent comercial de tota la
comarca.,
Quin acte e és el que més t’agrada de les festes i perquè
El dia de la proclamació perque es quan realment començaré a ser
dama i ho estic esperant en molta il.lusió.

¡FELICES FIESTAS!
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Sant Joan i Sant Pere

Paula PajueloPenya
Valanzuela
València

Edat: 17 anys
Estudis: 4t ESO
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Magradaria estudiar administració i
gestió d’empreses o bé turisme.
Un lloc de Vinaròs: Sense cap tipus de dubte, la plaça de bous, ja que em
recorda molts moments viscuts amb el meu iaio Sebastià.
Com decideixes presentar-te per a dama?
Va ser pensat i fet, el meu iaio és soci d’aquesta entitat des de fa més de 25
anys i a la meva iaia li feia molta il·lusió confeccionar-me el vestit regional,
llavors me va propossar ser dama del poble i poder representar aqueta
entitat. I quina millor entitat per representar que la del meu propi equip?
Quin és el primer record que tens de les festes?
Uf, molts, la traca, la fira, els concerts, la corrida de bous, tot l’ambient
de festa en general.
Què destacaries de la entitat que representes?
Doncs que som una gran família que estem units amb l’objectiu de
transmetre ànim i molta força al nostre equip.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
Alguns del que mes espero són els sopars de gala, la corrida de bous
i la imposició de bandes, ja que és el primer acte de les festes, on ens
proclamen dames i on donen inici, oficilament, a les festes.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Tot em sembla molt bé, però trobo a faltar més nits de música amb DJ’s
locals o comercials a la carpa jove i també afegiria bous al carrer malgrat les
conseqüències que comporten.
I per a millorar Vinaròs?
Estaria prou bé fer un auditori més gran amb molt mes aforament per a
poder fer tot tipus d’actes.

24 juny de 2017

Alexandra
Martínez Resurrección

Penya València

Edat: 8 anys
Estudis: 3er de primària
Aficions: Gimnàstica rítmica i ballet
Un lloc de Vinaròs: La platja
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè m,agraden molt totes estes coses i també per la
meua germana, perquè també li feia molta il.lusió.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer
a l’auditori?
Si, em va agradar moltissim, i me vaig ficar molt contenta
quant va sortir reina la meua amiga Carla.
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat que
representes
El que més m’agrada de la meua entitat, la Penya València,
és que tota la meua família és del València i sobre tot el meu
iaio.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
M’agrada l'acte de les presentacions de les dames, perquè
és l' acte en el que ja comencen les festes i és molt emotiu
per a mi i per a tota la familia i també m’agrada molt la fira.
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HOLA ESTIU
A partir de les 23:30 hores, a l’escenari
“Platjafest”, revetlla de Sant Joan
amb els artistes Joan Blanchadell,
Carlos Martorell i Benny Sánchez.
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari
“Envelat”, revetlla de Sant Joan amb
l’orquestra La Pasarela. Reserva de taula,
6 cadires, coca de Sant Joan i cava.
Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme.

HOLA ESTIU
A partir de las 23:30 horas, en el
escenario “Platjafest”, verbena
de Sant Joan con los artistas
Joan Blanchadell, Carlos Martorell y Benny Sánchez.
A partir de las 24:00 horas, en el escenario
“Envelat”, verbena de San Juan con la
orquesta La Pasarela. Reserva de mesa,
6 sillas, coca de San Juan y cava.
Venta de tiques en la Oficina de Turismo.

DISSABTE 24 JUNY

SÁBADO 24 JUNIO

De les 10:00 a les 19:00 hores.
VI TORNEIG HANDBOL PLATJA.
Organitzat pel Club Balonmano Vinaròs.
Lloc: Platja del Fortí i de Fora del Forat.

De las 10:00 a las 19:00 horas.
VI TORNEO BALONMANO PLAYA.
Organizado por el Club Balonmano Vinaròs.
Lugar: Playa del Fortí y de Fora del Forat.

11:30 hores.
CERCAVILA D’ACOMPANYAMENT A SANT JOAN,
les reines i dames des del carrer de
Sant Joan fins a l’Església Arxiprestal.
Lloc: Carrer de Sant Joan.

11:30 horas.
PASACALLE DE ACOMPAÑAMIENTO A SAN JUAN,
las reinas y damas desde la calle
de Sant Joan hasta la iglesia Arciprestal.
Lugar: Calle Sant Joan.

12:00 hores.
MISSA SOLEMNE en honor a Sant
Joan a l’Església Arxiprestal.

12:00 hores.
MISA SOLEMNE en honor a San Juan
en la iglesia Arciprestal.
12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.

13:00 hores.
CERCAVILA de Sant Joan, amb les Reies i Dames
acompanyades pels joglars dels Nanos i Gegants.
(Parroquial, Jovellar, Socors,
Sant Antoni, Major i Sant Joan).

13:00 horas.
PASACALLE de San Juan, con las Reinas y Damas
acompañadas por los juglares de los
Nanos i Gegants. (Parroquial, Jovellar, Socors,
Sant Antoni, Major y Sant Joan).

11:00 hores.
II XIQUIFEST CONTACONTES
per a xiquets/es de 3 a 9 anys a
càrrec d’Escenoart. Lloc: Pèrgola
del passeig de Blasco Ibáñez.
12:15 hores.
II XIQUIFEST CONTACONTES
per a xiquets/es de 9 a 12 anys a
càrrec d’Escenoart. Lloc: Pèrgola
del passeig de Blasco Ibáñez.
12:00 i 20:00 hores respectivament.
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira
De 17:00 a 21:00 hores.
UNFLABLES, TALLERS I ACTIVITATS
per a xiquets/es. Lloc: Pèrgola
del passeig de Colom.
18:00 hores.
REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ.
A continuació, repartiment de coca
i mistela i lectura del manifest
de benvinguda. Lloc: Plaça Parroquial.
19:00 hores.
II XIQUIFEST REPRESENTACIÓ DE:
EL NAIXEMENT DEL DRAC GUIVAN
a càrrec de Ball de Dimonis.
Lloc: Pèrgola del passeig
de Blasco Ibáñez.
23:00 hores.
TRACA LENTA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors,
Jovellar i plaça Parroquial. En acabar,
correfoc a càrrec de Ball de Dimonis.
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Fira i Festes
de SantCARLA
Joan AMELA GILABERT
i Sant Pere
2017

19:45 hores.
COET INAUGURAL AMB POSTERIOR TRACA
INFANTIL amb regals i obsequis.
A continuació, cercavila pel centre de
la ciutat a càrrec dels Nanos i Gegants
acompanyats
pel joglar. Per acabar,
VERA
VIVES GASCÓN
cercavila
de les representants
de les
CEIP
Jaume
I
festes i autoritats acompanyades
de la Banda de Música La Alianza
fins a l’envelat de festes.
Lloc: Plaça Parroquial i envelat.

Dama Infantil

21:00 hores.
PROCLAMACIÓ DE LES REINES I DAMES de la Fira i
Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017, acte presentat
per Adriana Prados amb la tradicional imposició de bandes. A continuació, benvinguda
a TIAN GOMBAU, mantenidor de les festes.
Posteriorment, cercavila fins al Reial de la
Fira per a procedir a la inauguració.
Lloc: Envelat i Reial de la Fira.
23:00 hores.
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i
plaça Parroquial. En acabar, cercavila amb
xaranga fins al Reial de la Fira.

DIVENDRES 23 JUNY
De 08:00 a 13:00 hores.
REPARTIMENT DELS LOTS DE SANT JOAN per als
majors. Obligatori presentar tiquet.
Lloc: Centre Municipal de la 3a edat.
10:30 hores.
MATÍ DE PORTES OBERTES AL CENTRE DE
DIA MUNICIPAL amb visita per les
instal·lacions, mostra d’activitats i
pica-pica en finalitzar la jornada.
Lloc: Centre de Dia Municipal de Vinaròs.

Fira i Festes
de Sant Joan

Club de Tenis
Vinaròs
BRONZES
D’AMALIA BATALLA

Lloc: Sala d’exposicions
Fundació Caixa Vinaròs - C/ Socors.
15:30 hores.
38 OPEN DE GUINYOT.
Organitzat per la Penya Barça.
Lloc: Penya Barça.
18:00 hores.
XOCOLATADA POPULAR organitzada pel CMC
Lloc: CMC (Círculo Mercantil y Cultural).

12:00 i 20:00 hores respectivament.
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.

Fira i Festes
de Sant Joan
i Sant Pere
BLANCA JIMENEZ ESTELLER
2017

Dama Infantil

13:00 hores.
NOUR TONDA
NATIVIDAD
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

18:30 hores.
CONCURS DE RETALLADORS “Mestres del carrer”.
A continuació, exhibició d’anelles amb
Mario G i A. Cuairán vs Norteña.
Venda d’entrades: Taquilla de la Plaça de
Bous i “Peña Pan y Toros” des de l’1
de juny. Tel.: 675707712.
Venda en línia: www.emocionestaurinas.com
Lloc: Plaça de Bous.
XXII APLEC D’INSTRUMENTS TRADICIONALS de
la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
19:00 hores. Concentració a la intersecció
del passeig de Sant Pere i de Jaume I.
19:30 hores. Cercavila pel passeig
marítim fins a la pèrgola del passeig
de Blasco Ibáñez.
20:00 hores. Interpretació d’una peça
musical per part de cadascuna de les
agrupacions musicals a la pèrgola
del passeig de Blasco Ibáñez.
21:15 hores. Entrega de recordatoris.

Reina
Acadèmia de Ball Locura

5

16

Lloc: ReialMIRALLES
de la Fira.
VERA PÉREZ

CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia
17:00 i 19:00 hores.
AUDICIONS DE L’ESCOLA DE MÚSICA LA ALIANZA.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.

12:15 horas.
II XIQUIFEST CUENTACUENTOS para
niños/as de 9 a 12 años a cargo de Escenoart.
Lugar: Pérgola del paseo Blasco Ibáñez.

19:00 hores.
CARRERA DE CAMBRERS.
Inscripció i informació: foroforat@gmail.com
Lloc: Passeig de Blasco Ibáñez.

12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.

19:30 hores.
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: carrers de costum.

HOLA ESTIU
A partir de les 19:30 hores, a l’escenari “Bandarres”,
ACTUACIÓ DEL GRUP BIG ROCK EXPERIENCE
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.

18:00 horas.
RECIBIMIENTO DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
A continuación, reparto de coca y mistela
y lectura del manifiesto de bienvenida.
Lugar: Plaza Parroquial.

20:00 hores.
FESTIVAL INFANTIL DE LOCURA.
Lloc: Envelat.

19:00 horas.
II PEQUEFEST PRESENTACIÓN DE:
EL NAIXEMENT DEL DRAC GUIVAN
a cargo de Ball de Dimonis.
Lugar: Pérgola del paseo
de Blasco Ibáñez.

22:00 hores.
NIT DE CUINA VINAROSSENCA de la Fundació Caixa
Vinaròs. Degustació de: sépia amb bledes i
cigrons. Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
23:00 hores.
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec de la batuada d’ESMUVI.

23:00 horas.
TRACA LENTA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socorro, Jovellar
y plaza Parroquial. Al acabar, correfoc
a cargo de Ball de Dimonis.

Reina Infantil

7
24

19:45 horas.
CHUPINAZO Y POSTERIOR TRACA INFANTIL
con regalos y obsequios.
A continuación, pasacalle por el centro de
la ciudad a cargo de los Nanos i Gegants
acompañados por el juglar. Para acabar,
pasacalle de las representantes de las
fiestas y autoridades acompañadas de
la Banda de Música La Alianza hasta
la carpa de fiestas.
Lugar: Plaza Parroquial y carpa.
21:00 horas.
PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS Y DAMAS de la Fira i
Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017, acto presentado por Adriana Prados con la tradicional imposición de bandas. A continuación, bienvenida a TIAN GOMBAU, mantenedor de
las fiestas. Posteriormente, pasacalle
hasta el Reial de la Fira para proceder
a la inauguración.
Lugar: Carpa y Reial de la Fira.
23:00 horas.
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socorro,
Jovellar y plaza Parroquial. Al acabar,
pasacalle con charanga hasta el
Reial de la Fira.

Dama Infantil

AINOA FERRER GRAU

VIERNES 23 JUNIO

CC Divina Providencia

De 08:00 a 13:00 horas.

REPARTO DE LOS LOTES DE SANT JOAN para los
mayores. Obligatorio presentar tique.
Lugar: Centro municipal de la 3a edad.
10:30 horas.
MAÑANAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL
CENTRO DE DÍA MUNICIPAL con visita por las
instalaciones , muestra de actividades
y picapica al finalizar la jornada.
Lugar: Centro de Día Municipal de Vinaròs.

19:00 horas.
VISITA GUIADA TEATRALIZADA: Guerras Carlistas.
Precio: 3€/persona, 1,50€ menores de 7 a 12 años y
gratis para los menores de 7 años. Plazas limitadas. Más información y reserva de plazas
en la Oficina de Turismo de Vinaròs.
Compra en línea en la web: www.turisme.vinaros.es
Lugar: Centro histórico.

20:00 hores.
LLIURAMENT DE L’ALÈ VINAROSSENC
A JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MASIP
de Fundació Caixa Vinaròs amb
l’espectacle EN PEYU I EN DANI.
Lloc: Auditori Municipal Ayguals d’Izco.

20:00 horas.
ENTREGA DEL ALÈ VINAROSSENC
A JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MASIP
de Fundació Caixa Vinaròs con
el espectáculo EN PEYU Y EN DANI.
Lugar: Auditorio Municipal Ayguals de Izco.

23:00 hores.
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i
plaça Parroquial. En acabar, cercavila
fins al Reial de la Fira a càrrec de la
batucada ESMUVI.

23:00 horas.
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socors, Jovellar y
plaza Parroquial. Al acabar, pasacalle
hasta el Reial de la Fira a cargo de
la batucada ESMUVI.

23:15 hores.
CONCERT DE BALLABLES a càrrec de
la Societat Musical La Alianza.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

23:15 horas.
CONCIERTO DE BAILABLES a cargo de
la Societat Musical La Alianza.
Lugar: Pérgola del Peña
paseo de
Colom. Pan
Taurina

HOLA ESTIU
A partir de les 23:30 hores, a l’escenari
“Platjafest”, actuació de Coldday (tribut a
Coldplay) Fitos & Fitipaldi (tribut a Fito & Fitipaldis)
i Phanktom 48. A partir de les 24:00 hores,
a l’escenari “Envelat”, revetlla amb
l’orquestra La Cruzada.

HOLA ESTIU
A partir de las 23:30 horas, en el escenario
“Platjafest”, actuación de Coldday (tributo a Coldplay), Fitos & Fitipaldi (tributo a Fito & Fitipaldis) y
Phanktom 48. A partir de las 24:00 horas, en
el escenario “Envelat”, verbena con
la orquesta La Cruzada.

Acadèmia de Ball Locura

18:00 horas.
CHOCOLATADA POPULAR organizada por el CMC
Lugar: CMC (Círculo Mercantil y Cultural).
18:30 horas.
CONCURSO DE RECORTADORES “Maestros de la calle”.
A continuación, exhibición de anillas con
Mario G y A.Cuairán vs Norteña.
Venta de entradas: Taquilla de la Plaza de
Toros y Peña Pan y Toros desde el 1
de junio. Tel.: 675707712.
Venta en línea: www.emocionestaurinas.com
Lugar: Plaza de Toros.
XXII ENCUENTRO DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES
de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
19:00 horas. Concentración en la intersección
entre paseo Sant Pere y Jaume I.
CEIP Manuel Foguet
19:30 horas. Pasacalle por el paseo marítimo
hasta la pérgola del paseo Blasco Ibáñez.
20:00 horas. Interpretación de una pieza
musical por parte de cada una de las
agrupaciones musicales en la pérgola
del paseo Blasco Ibàñez.
21:15 horas. Entrega de recordatorios.

Dama Infantil

KARINA FIBLA TABOLOVA

15

VISITA GUIADA TEATRALITZADA: Guerres Carlistes.
Preu: 3€/persona, 1,50€ menors de 7 a 12 anys i gratis
per als menors de 7 anys. Places limitades.
Més informació i reserva de places a
l’Oficina de Turisme de Vinaròs.
Compra en línia en la web: www.turisme.vinaros.es
Lloc: Centre històric.
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Dama Infantil

ESTER FORNER PASTOR

Fira i Festes
de Sant Joan
i Sant Pere
2017

y Toros

17

Dama

12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.

CARLA JOVANÍ MASDEU

17:00 y 19:00 horas.
AUDICIONES DE LA ESCUELA DE MÚSICA LA ALIANZA.
Lugar: Auditorio Municipal. W. Ayguals de Izco.

Nanos i Gegants

19:00 horas.
CARRERA DE CAMAREROS.
Inscripción e información: foroforat@gmail.com
Lugar: Paseo de Blasco Ibáñez.

Fira i Festes de Sant J

De 17:00 a 21:00 horas.
HINCHABLES, TALLERES Y ACTIVIDADES
para niños/as. Lugar: Pérgola
del paseo de Colom.

Confraria de Pescadors Sant Pere

MARTA SEBASTIÀ PERIS
19:00 hores.

15:30 horas.
38 OPEN DE GUIÑOTE.
Organizado por la Penya Barça.
Lugar: Penya Barça.

Fira i Festes
de Sant Joan
i Sant Pere
2017

12:00 i 20:00 hores respectivament.
Dama
Infantil
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.

11.00 horas.
II XIQUIFEST CUENTACUENTOS para niños/as
de 3 a 9 años a cargo de Escenoart.
Lugar: Pérgola del paseo Blasco Ibáñez.

Dama Infantil

13:00 horas.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
BRONCES DE AMALIA BATALLA
Lugar: Sala de exposiciones
Fundació Caixa Vinaròs - C/ Socors.

19:30 horas.
PASACALLE AL SON DE LA DULZAINA Y TAMBOR
a cargo de los Nanos i Gegants.
Lugar: Calles de costumbre.

HOLA ESTIU
A partir de las 19:30 horas, en el escenario
“Bandarres”, ACTUACIÓN DEL GRUPO BIG ROCK
EXPERIENCE. Lugar: Pérgola del paseo
de Blasco Ibáñez.
20:00 horas.
FESTIVAL INFANTIL DE LOCURA
Lugar: Carpa.

Dama Infantil

VERA VIVES
MARIONA
ROIGGASCÓN
MIRALLES

CEIP Ntra
SraJaume
de l’Assumpció
CEIP
I
18:30 hores.
XXIII FESTIVAL DEL GIMNÀS GENTSANA.
“UNA TARDE MÀGICA”
Lloc: Envelat.
19:00 hores.
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ UN SALÓ VIENÈS
del col·leccionista Julio Vives Chillida.
Lloc: Seu de Fundació Caixa Vinaròs
del carrer d’Almeria, 1.
19:30 hores.
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec de la colla de Nanos i Gegants.
Lloc: Carrers de costum.
20:00 hores.
ENTREGA DEL TROFEU AL MÀXIM
GOLEJADOR, PITXITXI DEL VINARÒS C.F.
Organitzat per la Peña Madrid.
Lloc: Local social Peña Madrid.
HOLA ESTIU
A partir de les 19:30 hores, a l’escenari “Bandarres”,
ACTUACIÓ DEL GRUP ARREU Lloc: Pèrgola del
passeig de Blasco Ibáñez.
20·00 hores.
CONCERT DE FIRA I FESTES de l’Orfeó Vinarossenc.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.
20:30 hores.
FESTIVAL DEL GIMNÀS ESPLAI.
Lloc: Envelat.
22:30 hores.
CONCERT DE LA NIT DE SANT PERE.
Lloc: Terrassa Oscars.

Fira i Festes
de Sant Joan

ROSA SEBASTIÀ ARNAU

Societat Musical La Alianza

CC
de la Consolación
NOCHE
DE Ntra
COCINA Sra
“VINAROSSENCA”de
la
Fundació Caixa Vinaròs.
Degustación de: sepia con acelgas y garbanzos.
Lugar: Carpa de l’Atlàntic.
23:00 horas.
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socors, Jovellar y
plaza Parroquial. Al acabar, pasacalle
hasta el Reial de la Fira a cargo de
la batucada ESMUVI.

Fira i Festes
de Sant Joan
i Sant Pere
2017
18:00 hores.
DANSA I BUREO DE LES CAMARAES.
Inici a la plaça Parroquial amb acompanyament de dolçaina i tabal. A continuació, a
partir de les 18:30 hores, ballada popular a la
pèrgola del passeig de Colom.

Dama

Dama Infantil

ANAIS GÓMEZ MIRAS
22:00 horas

25
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18:00 horas.
DANZA Y BUREO DE LES CAMARAES.
Inicio en la plaza Parroquial con acompañamiento de dulzaina y tambor. A continuación,
a partir de las 18:30, baile popular en la
pérgola del paseo de Colom.

Dama

PAULA ESCURA ROCA

Club Patinatge Artístic Vinaròs

18:30 horas.
XXIII FESTIVAL DEL GIMNASIO GENTSANA
“UNA TARDE MÀGICA”
Lugar: Carpa.
19:00 horas.
INAGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN UN SALÓN VIENÉS
del coleccionista Julio Vives Chillida.
Lugar: Sede de Fundació Caixa Vinaròs
de la Calle Almeria, 1.
19:30 horas.
PASACALLE AL SON DE LA DULZAINA Y EL TAMBOR
a cargo de la Colla de Nanos i Gegants.
Lugar: Calles de costumbre.
20:00 horas.
ENTREGA DEL TROFEO AL MÁXIMO
GOLEADOR, PICHICHI DEL VINARÒS C.F.
Organizado por la Peña Madrid.
Lugar: Local social Peña Madrid.

Dama Infantil

HOLA ESTIU
A partir de las 19:30 horas, en el escenario
“Bandarres” ACTUACIÓN DEL GRUPO ARREU.
Lugar: Pérgola
del paseo
Blasco Ibáñez.
CEIP
Sant de
Sebastià

ANDREA CINTAS MARTÍN

20·00 horas.
CONCIERTO DE FIRA I FESTES del Orfeó Vinarossenc.
Lugar: Auditorio Municipal W. Ayguals de Izco.
20:30 horas.
FESTIVAL DEL GIMNASIO ESPLAI.
Lugar: Carpa.
22:30 horas.
CONCIERTO DE LA NOCHE DE SAN PEDRO.
Lugar: Terraza Oscars.

Dama

BERTA MOLINOS ROMERO
Caixa Rural Vinaròs

DIUMENGE 25 JUNY
10:00 hores.
Dama
Infantil

Gimnàs
OrganitzatEsplai
pel Club de Birles Vinaròs.

Lloc: Zona esportiva de birles i petanca
del Fora del Forat.

10:00 horas.
TIRADA LOCAL DE BOLOS
DE SANT JOAN i SANT PERE.
Organizada por el Club de Birles Vinaròs.
Lugar: Zona deportiva de bolos y petanca
del Fora del Forat.

De les 10:00 a les 14:00 hores.
TROFEU COCEMFE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES.
Organitzat pel Club Bamesad Vinaròs.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.

De las 10:00 a las 14:00 horas.
TROFEO COCEMFE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS.
Organizado por el Club Bamesad Vinaròs.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

LOCAL DE BIRLES DE
JÚLIATIRADA
FONELLOSA
JUAN
SANT
JOAN I SANT PERE.

12:00 i 20:00 hores respectivament.
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
15:30 hores.
38 OPEN DE PARXÍS.
Organitzat per la Penya Barça.
Lloc: Penya Barça.
17:00 hores.
COMPLIMENT A LA REINA I DAMES DE LA FIRA
I FESTES. A continuació, cercavila fins a
la plaça de bous acompanyats per la
banda de música de la Societat Musical
La Alianza. Lloc de concentració: Local
Penya Taurina “Pan y Toros”.
18:30 hores.
CORREGUDA DE BOUS DE LA FIRA I FESTES amb Finito
de Córdoba, Juan José Padilla i Abel Valls. Venda
d’entrades: Taquilla de la Plaça de Bous i “Peña
Pan y Toros” des de l’1 de juny. Tel.: 675707712.
Venda en línia: www.emocionestaurinas.com
Lloc: Plaça de Bous.
HOLA ESTIU
A partir de les 19:30 hores, a l’escenari
“Bandarres”, ACTUACIÓ DEL GRUP PLEISTOCENIA.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
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22:00 hores.
SOPAR DE GALA en honor a la Reina i Dames.
En acabar, revetlla popular oberta al públic
en general a càrrec de l’orquestra Tarantella.
Venda de tiquets
a Caixa Rural Vinaròs.
Peña Taurina
Pan y Toros
Lloc: Envelat.

Dama

ANABEL ARÁN TORRENTE

23:00 hores.
TRACA LENTA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec d’ESMUVI.

19:30 hores.
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec de la colla de Dolçaina i Tabal
de Vinaròs. Lloc: carrers de costum.

DOMINGO 25 JUNIO

Dama Infantil

LAIA
20:00BUJ
hores.QUEROL

Gimnàs
Gentsana
FESTIVAL DE
FI DE CURS DE LES CAMARAES.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

20:00 hores.
FESTIVAL DE L’ACADÈMIA DE DANSA
CLÀSSICA MARTA MARTÍNEZ.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.
22:30 hores.
GINA’S CLUB TEATRE-MUSICAL. A CÀRREC DE GENTSANA.
Entrada solidària: 5€ o 2€ (a benefici de Creu Roja).
Venda anticipada al local social de Creu Roja
(C/Carreró) i 2 hores abans de l’espectacle al
mateix envelat. Lloc: Envelat.

12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.
15:30 horas.
38 OPEN DE PARCHÍS.
Organizado por la Penya Barça.
Lugar: Penya Barça.

23:00 hores.
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i
plaça Parroquial. En acabar, cercavila
fins al Reial de la Fira a càrrec de
la batucada ESMUVI.

17:00 horas
AGASAJO A LA REINA Y DAMAS DE LA FIRA I FESTES.
A continuación, pasacalle hasta la plaza de
toros acompañados por la banda de música
de la Societat Musical La
Alianza. Lugar de concentración: Local Peña
Taurina Pan y Toros.

DILLUNS 26 JUNY

Dama Infantil

A partir de les 09:00 hores.
38 CONCURS DE PINTURA categoria infantil i aleví.
11:30 a 13:00 hores. Teatre infantil a
càrrec de la CIA L’Udol.
16:00 hores. Entrega de premis.
17:30 hores. Gran Xocolatada.
17:30 a 19:00 hores. Teatre infantil a
càrrec de la Cia L’Udol.
Lloc: Local social de la Penya Barça.

BLANCA LÁZARO FERRER
Vinaròs és Comerç

18:30 horas.
CORRIDA DE TOROS DE FIRA I FESTES con
Finito de Córdoba, Juan José Padilla y Abel Valls.
Venta de entradas: Taquilla de la Plaza de
Toros y Peña Pan y Toros desde el 1
de junio. Tel.: 675707712.
Venta en línea: www.emocionestaurinas.com
Lugar: Plaza de Toros.

10:00 hores.
TROFEU PETANCA SANT JOAN I SANT PERE.
Organitzat pel Club de Petanca Vinaròs.
Lloc: Zona esportiva de birles i petanca
de Fora del Forat.

HOLA ESTIU
A partir de las 19:30 horas, en el escenario
“Bandarres”, ACTUACIÓN DEL GRUPO PLEISTOCENIA.
Lugar: Pérgola del paseo de Blasco Ibáñez.
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20.30 hores.
CONCERT DE LA CORAL GARCIA JULBE CONJUNTAMENT
AMB LA CORAL VIRGEN DE LA SALUD DE TRAIGUERA.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.

22:00 horas.
CENA DE GALA en honor a la Reina y Damas.
Al acabar, verbena popular abierta al
público en general a cargo de la orquesta
Tarantella. Venta de tiques en Caixa Rural
Vinaròs. Lugar: Carpa.

Dama

PAULA23:00
SOLER
hores. GAUXACHS

Club
Motor
Clàssic
TRACA
PELS CARRERS
DE COSTUM.

Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec d’ESMUVI.

23:00 horas.
TRACA LENTA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socors, Jovellar y
plaza Parroquial. Al acabar, pasacalle hasta
el Reial de la Fira a cargo de ESMUVI.

HOLA ESTIU
A partir de les 23:30 hores, a l’escenari “Platjafest”,
revetlla de Sant Pere amb l’actuació de ZOO,
dj PlanB i Escala i Corda. A partir de les 24:00 hores, a
l’escenari “Envelat”, revetlla de Sant Pere amb
l’Orquestra Vulkano. Reserva de taula, 6 cadires,
coca de Sant Joan i cava. Venda de tiquets a
l’Oficina de Turisme.

19:30 horas.
PASACALLE AL SON DE LA DULZAINA Y TAMBOR
a cargo de la Colla de Dolçaina i Tabal
de Vinaròs” Lugar: Calles de costumbre.

Dama Infantil

NOA PÉREZ DORIA

20:00 horas.
FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE LES CAMARAES.
Lugar: Pérgola paseo de Colón.

Círculo Mercantil y Cultural

20:00 horas.
FESTIVAL DE LA ACADEMIA DE DANZA
CLÁSICA MARTA MARTÍNEZ.
Lugar: Auditorio Municipal
W. Ayguals de Izco.
22:30 horas.
GINA’S CLUB TEATRO MUSICAL. A CARGO DE
GENTSANA. Entrada solidaria: 5€ o 2€ (a beneficio
de Cruz Roja). Venta anticipada en el local social
de Cruz Roja (C/Carreró) i 2 horas antes del espectáculo en el misma carpa. Lugar: Carpa.
23:00 horas.
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socorro, Jovellar
y Plaza Parroquial. Al acabar, pasacalle
hasta el Reial de la Fira a cargo de
la batucada ESMUVI.

Dama Infantil

Dama Infantil

LUNESALEXANDRA
26 JUNIO
MARTÍNEZ RESURRECCIÓN

MARTINA TORRES VIZCARRO

Penya València CF

Penya Barça

A partir de las 09:00 horas.
38 CONCURSO DE PINTURA categoría infantil y alevín.
11:30 a 13:00 horas. Teatro infantil a cargo de
la CIA L’Udol.
16:00 horas. Entrega de premios.
17:30 horas. Gran Chocolatada.
17:30 a 19:00 horas. Teatro infantil a
cargo de la Cia L’Udol.
Lugar: Local social de la Penya Barça.
10:00 horas.
TROFEO PETANCA SANT JOAN I SANT PERE.
Organizado por el Club de Petanca Vinaròs.
Lugar: Zona deportiva de bolos
y petanca del Fora del Forat.
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20.30 horas.
CONCIERTO DE LA CORAL GARCIA JULBE
CONJUNTAMENTE CON LA CORAL VIRGEN
DE LA SALUD DE TRAIGUERA.
Lugar: Auditorio Municipal W. Ayguals d’Izco.
23:00 horas.
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socors, Jovellar y
plaza Parroquial. Al acabar, pasacalle hasta
el Reial de la Fira a cargo de ESMUVI.

23

Dama

LAURA LÓPEZ RUIZ
Gimnàs Esplai

HOLA ESTIU
A partir de las 23:30 horas, en el escnario
“Platjafest”, verbena de Sant Pere con la
actuación de ZOO, dj PlanB y Escala i Corda.
A partir de las 24:00 horas, en el escenario
“Envelat”, verbena de Sant Pere con
la Orquesta Vulkano. Reserva de mesa, 6 sillas,
coca de Sant Joan y cava. Venta de tiques
en la Oficina de Turismo.

Joan i Sant Pere 2017
MIÉRCOLES 28 JUNIO

12:00 i 20:00 hores respectivament.
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.

12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.

18:30 hores.
PARC INFANTIL, patrocinat per la dama infantil
de l’entitat i seguidament, xocolatada
popular i infantil patrocinada per la Peña Pan
y Toros. Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

18:30 horas.
PARQUE INFANTIL, patrocinado por la dama
infantil de la entidad y seguidamente,
chocolatada popular e infantil patrocinada
por la Peña Pan y Toros.
Lugar: Pérgola del paseo de Colom.

HOLA ESTIU
A partir de les 19:30 hores, a l’escenari
“Bandarres”, ACTUACIÓ DEL GRUP DEFECTOS
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
19:30 hores.
CONFERÈNCIA “HISTÒRIA DE LA LLENCERIA A TRAVÉS
DELS SEGLES”, a càrrec de la Sra. Conxita Solans.
Lloc: Auditori Carles Santos de Fundació
Caixa Vinaròs – C/ Socors
19:30 hores.
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: Carrers de costum.
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Dama

HOLA ESTIU
A partir de las 19:30 horas, en el escenario
“Bandarres”, ACTUACIÓN DEL GRUPO DEFECTOS
Lugar: Pérgola
delde
paseo
de Blasco
Ibáñez.
Confraria
Pescadors
Sant
Pere

LOLA JERÓNIMO SALVADOR

Dama

GEMA GUILLEM FERRÉ

HOLA ESTIU
A partir de les 23:30 hores, a l’escenari “Platjafest”,
V RUDE BEACH amb l’actuació de Dr Calypso
i Tropical Dj’s. A partir de les 24:00 hores, a l’escenari
“Envelat”, revetlla amb l’orquestra Platea.

DISSABTE 1 JULIOL
XXVII TROBADA DE NANOS I GEGANTS
11:00 hores. Plantada a la pèrgola del passeig
de Blasco Ibáñez.
19:00 hores. Cercavila pels carrers del centre de
la ciutat fins al passeig marítim.
11:00 hores.
CONCERT VERMUT a càrrec de la
Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
Lloc: Plaça interior del Mercat Municipal.
12:00 i 20:00 hores respectivament.
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
18:30 hores.
ESPECIAL BRAVURA Alba Atenea VS Poca, Jaume I Julio.
Venda d’entrades: Taquilla de la Plaça de Bous i
“Peña Pan y Toros” des de l’1 de juny.
Tel.: 675707712. Venda en línia:
www.emocionestaurinas.com
Lloc: Plaça de Bous.

Fira i Festes
de Sant Joan

09:00 hores.
DESPERTADA pels carrers del centre de la ciutat
a càrrec de la banda del pas de Sant Pere
Lloc: Carrers de la ciutat.

19:30 horas.
CONFERENCIA “HISTORIA DE LA LENCERÍA A TRAVÉS DE
LOS SIGLOS”, a cargo de la Sra. Conxita Solans.
Lugar: Auditorio Carles Santos de Fundació
Caixa Vinaròs - C/ Socors.
19:30 horas.
PASACALLE AL SON DE LA DULZAINA Y EL TAMBOR
a cargo de Nanos i Gegants.
Lugar: Calles de costumbre.

Fira i Festes
de Sant Joan
i Sant Pere
2017

23:00 hores.
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i
plaça Parroquial. En acabar, cercavila fins
Gimnàs
Gentsana
al Reial de
la Fira a càrrec de la batucada
ESMUVI.

DIJOUS 29 JUNY

@paricio

DIMECRES 28 JUNY
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23:00 horas.
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Recorrido: Major, Safon, Socors, Jovellar y
plaza Parroquial. En acabar, pasacalle hasta
el Reial de la Fira a cargo de la batucada
ESMUVI.
HOLA ESTIU
A partir de las 23:30 horas, en el escenario
“Platjafest”, V RUDE BEACH con la actuación de
Dr Calypso y Tropical Dj’s. A partir de las 24:00 horas,
en el escenario “Envelat”, verbena con
la orquesta Platea

SÁBADO 1 JULIO
XXVII ENCUENTRO DE NANOS I GEGANTS.
11:00 horas. Plantada en la pérgola del paseo
de Blasco Ibáñez.
19:00 horas. Pasacalle por las calles del centro
de la ciudad hasta el paseo marítimo.

Dama

11:00 horas.
CONCIERTO VERMUT a cargo de la
“Colla
de Dolçaina
i TabalVALANZUELA
“de Vinaròs.
PAULA
PAJUELO
Lugar: PlazaPenya
interior del
MercadoCF
Municipal.
València
12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.
18:30 hores.
ESPECIAL BRAVURA Alba Atenea VS Poca, Jaume
I Julio. Venta de entradas: Taquilla de la Plaza
de Toros y Peña Pan y Toros desde el 1 de
junio. Tel.: 675707712. Venda en línia:
www.emocionestaurinas.com
Lugar: Plaza de Toros.
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JUEVES 29 JUNIO

12:00 hores.
MISSA SOLEMNE en honor a Sant Pere.
Lloc: Església de Santa Magdalena.

09:00 horas.
DESPERTADA por las calles del centro de la
ciudad a cargo de la banda del paso de
Sant Pere. Lugar: Calles de la ciudad.

12:00 i 20:00 hores respectivament.
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.

12:00 horas.
Club de Tenis Vinaròs
MISA SOLEMNE en honor a San Pedro.
Lugar: Iglesia Santa Magdalena.

HOLA ESTIU
A partir de les 17:30 hores, a l’escenari “Platjafest”,
HOLI FESTIVAL amb The Tripletz, Albert Gonzalez,
Alba Roso, Carlos Ivern, Joan Blanchadell,
Alex Montes, Isaac Fx, Toni Lopez, Jordi Mulet,
Fran Deliro, Espinosa, Marc Sorolla i Nira.

12:00 y 20:00 horas respectivamente.
APERTURA DEL MESÓN DE LA TAPA.
Lugar: Reial de la Fira.

Fira i Festes
de Sant Joan
i Sant Pere
2017

Dama

Centro de
Desarrollo
Infantilde Vicente Barón.
IMAGINADES.
Escultures
CREIXEM
Lloc:
Espai Sebastià Miralles de la Fundació
Caixa Vinaròs.

19.00 hores.
MOSTRA DE CANT de l’Escola d’Arts
Escèniques Guirigall.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.
19:00 hores.
EXHIBICIÓ a càrrec de Gym Pro Fitness.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
21:00 hores.
SOPAR DE GALA DEL CASINO.
Venda de tiquets dilluns de 12:00 a 13:00 hores,
i dimarts i dijous de 19:30 a 21:00 hores.
Lloc: CMC (Círculo Mercantil y Cultural).
22:00 hores.
FESTIVAL DE JOTES a càrrec del Centro Aragonés.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
23:00 hores.
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar
i Plaça Parroquial. En acabar, cercavila
fins al Reial de la Fira a càrrec de la
batucada ESMUVI.
HOLA ESTIU
A partir de les 23:30 hores, a l’escenari “Platjafest”,
NIT ELECTRÒNICA amb l’actuació de Kid Simius,
Bryan Matthz, Alen Nezvi i F.R.E.D.Y
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari “Envelat”,
revetlla amb l’Orquestra Mundo.

Fira i Festes
de Sant Joan

ONA ROCHERA CERVELLÓ
Vinaròs és Comerç

HOLA ESTIU
A partir de las 17:30 horas, en el escenario
“Platjafest”, HOLI FESTIVAL con The Tripletz,
Albert Gonzalez, Alba Roso, Carlos Ivern, Joan
Blanchadell, Alex Montes, Isaac Fx, Toni Lopez, Jordi
Mulet, Fran Deliro, Espinosa, Marc Sorolla y Nira.
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Dama

18:30 hores.

DIANAINAUGURACIÓ
GÓMEZ BAUSILI
DE L’EXPOSICIÓ CARTOGRAFIES

Dama

ESTHER CARMONA VILA

31

Dama

18:30 horas.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CARTOGRAFÍAS
IMAGINADAS. Esculturas de Vicente Barón
Lugar: Espacio Sebastià Miralles de
Fundació Caixa Vinaròs.

JUDIT FORÉS BELTRÁN
Peña Madridista

19.00 horas.
MUESTRA DE CANTO de la Escola d’Arts
Escèniques Guirigall
Lugar: Auditorio Municipal
W. Ayguals d’ Izco.
19:00 horas.
EXHIBICIÓN a cargo de Gym Pro Fitness.
Lugar: Pérgola del paseo de Colom.
21:00 horas.
CENA DE GALA DEL CASINO. Venta de tiques
lunes de 12:00 a 13:00 horas y martes y
jueves de 19:30 a 21:00 horas.
Lugar: CMC (Círculo Mercantil y Cultural).
22:00 horas.
FESTIVAL DE JOTAS a cargo del Centro Aragonés.
Lugar: Pérgola del Paseo de Colom.

Dama

23:00 horas.
LARA SEBASTIÀ MANCISIDOR
TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE.
Penya Barça
Recorrido: Major, Safon, Socors, Jovellar y
plaza Parroquial. Al acabar, pasacalle hasta
el Reial de la Fira a cargo de la batucada
ESMUVI.
HOLA ESTIU
A partir de las 23:30 horas, en el escenario
“Platjafest”, NIT ELECTRÒNICA con la actuación
de Kid Simius, Bryan Matthz, Alen Nezvi i F.R.E.D.Y
A partir de las 24:00 horas, en el escenario
“Envelat”, verbena con la Orquesta Mundo.

Dama

YAEL GRIÑÓ ALCÁCER

Círculo Mercantil y Cultural

Sant Joan i Sant Pere

Yael Griñó Alcácer

Circulo Mercantil i Cultural

Edat: 16 anys
Estudis: 1r de Batxillerat Social
En un futur t'agradaria dedicar-te a: Màrketing i comunicació de
la moda.
Un lloc de Vinaròs: La platja.

Com decideixes presentar-te a dama?
El fet de ser dama és una cosa que sempre m'havia fet il.lusió i
enguany m'han donat l'oportunitat i no podia deixar-la escapar.
Quin és el primer record que tens de les festes?
El primer record que tinc és anant a córrer la traca o a la fira.
Què destacaries de entitat que representes?
El fet de donar-me l'oportunitat de poder representar-la i complir
una il.lusió que pensava que mai podria arribar complir.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
Tots els actes em fan il.lusió, però destacaria el sopar del Casino, la
presentació i el sopar de gala.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes.
Afegiria algun concert d'un cantant o grup famós, encara que crec
que el programa de festes està molt complet aquest any.
I per a millorar Vinaròs?
Per a millorar Vinaròs jo construiria un auditori més gran i un centre
comercial.
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24 juny de 2017

Noa Pérez Doria

Circulo Mercantil i Cultural

Edat: 9 anys
Estudis: 4t primària
Aficions: Ballar i teatre
Un lloc de Vinaròs: Plaça del mercat
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè la meua mare ho va ser.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a
l’auditori?
Si, va ser molt divertit.
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat que
representes
Les instal·lacions i els quadres pintats per la presidenta Cinta
Griñó.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
El dia de la presentació, perquè es un dia molt especial per a
les dames.

Sant Joan i Sant Pere

Carla Jovaní
Masdeu
Nanos i Gegants

Edat: 16
Estudis: 4t ESO
En un futur t’agradaria dedicar-te a: La fotografia
Un lloc de Vinaròs: el passeig marítim

Com decideixes presentar-te per a dama?
Sempre m'ha fet il·lusió, i més d'aquesta entitat ja que des de que era menuda
hi participo com a dolçainera de la colla i el meu iaio va ser cap de colla durant
molts anys.
Quin és el primer record que tens de les festes?
La fira, els sopars a la fresca, els concerts de la carpa jove, etc.
Què destacaries de la entitat que representes?
La germanor que hi ha a les sortides que fem a altres pobles representant a
Vinaròs.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
La presentació i els sopars de gala.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
No canviaria res.
I per a millorar Vinaròs?
Un auditori més gran per a poder cabre més gent del poble i fer més actes.

24 juny de 2017

Ainoa Ferrer Grau

Col·legi Divina Providència

Edat: 9 ANYS
Estudis: QUART DE PRIMARIA
Aficions: Ballet, escoltar música, explorar, anar en patins...
Un lloc de Vinaròs: El passeig
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama? Perque volia viure
les festes d’una altra manera i fer noves amistats.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Si, es un acte al que no havia anat mai i me va agradar molt. Hi havia
molta gent, no pensaba que fos un acte tant bonic.
Explica el que més t’agrada del col•legi o la entitat que
representes.
El que mes m’agrada del col.legi es l’hort que tenen les monges, alli
anavem a jugar quan erem petits i ens ho passavem molt be. Recordo
que una vegada vam plantar una palmera menuda i encara esta alli.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
La traca que fan cada día, m’agrada anar corrent davant d’ella, mirant
cap arrere i nerviosa per si ens agafa. Es un acte al que els meus pares
em porten desde menuda.
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Sant Joan i Sant Pere

Berta Molinos Romero

CAIXA RURAL VINARÒS

Edat: 17
Estudis: 1er BATXILLERAT
En un futur t’agradaria dedicarte a: AGENT DE VIATGES
Un lloc de Vinaròs:SÒL DE RIU

Com decidixes presentar-te per a dama?
El que més em va convéncer va ser el fet de que serà una experiència
inoblidable.
Quin és el primer record que tens de les festes?
Quan de petita anava a córrer la traca o el focs artificials.
Què destacaries de la entitat que representes?
Destacaria la gran tasca i recolç que fan sobre les festes des de fa molts
d’anys
Quin acte és el que més esperes de les festes?
El dia de la proclamació i la imposició de bandes.
DIgues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
No afegiria res a les festes ja que crec que estan prou bé i any rera any és
milloren.
I per a millorar Vinaròs?
Millor accessibilitat per al discapacitats a les platjes i un auditori més gran.
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Anais Gómez Miras

Col·legi Nuestra Señora de la Consolación
Edat: 9 anys
Estudis: 4art de primària
Aficions: M’agrada molt sortir a patinar al carrer
Un lloc de Vinaròs: El parc de la Plaça de Bous, perque és una zona de Vinaròs
molt bonica perque el parc és molt gran i podem jugar. Tambe está propet de
la plaça de bous que és molt bonica i està al costat de la nostra mar.
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè tenía molta il.lusió de representar a la meua escola i al poble. La meua
germana Marta ja ho va ser també i em va agradar molt.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
La veritat és que molt perque va ser molt emocionant. Estàvem totes molt
nervioses a la vegada que molt contentes. El lloc va ser molt bonic i va vindre
molta gent a vore el acte. Em vaig alegrar molt per les Reines.
Explica el que més t’agrada del col•legi o la entitat que representes.
La meua escola és molt gran i bonica. Lo que més m’agrada és el pati perque és
el lloc on ens trobem tots els alumnes i estem junts . Durant l’any es fan moltes
activitats però m’agradaria destacar el Festival Benèfic que fem a final de curs i
on participem tots, des dels més xicotets fins als grans.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
Penso que l'acte que més m’agradarà serà la Proclamació perque és molt
emocionant. Estic desitjant poder viure este dia en companyia de la resta de
dames.

Sant Joan i Sant Pere

Diana Gómez Bausili

CREIXEM

Edat: 17
Estudis: 1r de Batxiller
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Animació /Mestra d’infantil
Un lloc de Vinaròs: La plaça del mercat i totes les cales que caracteritzen a Vinaròs.
Com decideixes presentar-te per a dama?
Doncs jo de menudeta ja em vaig presentar i no vaig poder ser elegida. I com la
meua família i el president de la associació de Creixem veien que em feia molta
ilusió, van fer realitat el meu desig.
Quin és el primer record que tens de les festes?
Lo primer que em ve al cap quan penso en les festes és el primer dia , quan anirem
a la fira totes juntes.
Què destacaries de la entitat que representes?
De Creixem destacaria el treball i dedicació que tenen a l’hora d’ajudar a aquests
xiquets amb diversitat funcional , i també el bon tracte que ofereixen la gent que
forma part d’aquesta associació.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
Doncs suposo que les meues amigues dames també coincidiràn en que l’acte que
més il·lusió ens fa és la nit de gala.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Per exemple, podrien haver-hi més concerts , encara que aquest any estarà divertit
I per a millorar Vinaròs?
Jo crec que a Vinaròs li falten mes llocs d’oci per a la gent de la nostra edat, ja que
no hi ha apenes, com locals on els jovens que es volen iniciar a la música puguen
tocar o cantar en directe.

CORSETERÍA
LENCERÍA
MEDIAS
BAÑADORES
UNISEX
INTERIOR SEÑORA
Y CABALLERO

24 juny de 2017

Andrea Cintas Martín

Col·legi Sant Sebastià

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de Primària
Aficions: dibuixar, escriure i ballar
Un lloc de Vinaròs: El passeig marítim
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè la meua iaia em va animar i jo també en
tenia moltes ganes
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es
va fer a l’auditori?
Em va agradar molt, però haguera sigut perfecte
que també hagués estat escollida reina
Explica el que més t’agrada del col•legi
Que aprenem molt i fem moltes manualitats, a més
també som molt amics els alumnes que hi anem
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i
perquè ?
L’acte de la proclamació, perquè és quan em
posaran la banda

¡Felices Fiestas!

C/ Socorro, 9
Tel. 964 45 29 15
VINAROS
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Sant Joan i Sant Pere

Judit Forés Beltran

Penya Madridista Vinaròs

Edat: 16 anys.
Estudis: 4º d’eso.
En un futur t’agradaria dedicar-te a: M’agradaria alguna cosa
relacionada amb el disseny.
Un lloc de Vinaròs: El passeig marítim i les seues cales i platjes.
Com decideixes presentar-te per a dama?
És una cosa que porto esperant molts anys, des de ben menudeta, ja
que en la meua família ho han sigut la meua mare, la meua germana
i les meues ties i cosines. Aquest any per fi he tingut l’oportunitat i no
ho he dubtat ni un moment.
Quin és el primer record que tens de les festes?
Córrer la traca amb el meu iaio quan tenia només tres anys.
Què destacaries de la entitat que representes?
L’ambient que es crea estant tots junts els dies que hi ha partit.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
La proclamació, ja que és el primer acte de les festes i un dels dies més
emocionants.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
M’agraden les festes amb la seua evolució i xicotetes millores any rere
any.
I per a millorar Vinaròs?
Un auditori més gran per a tots els vinarossencs. I més espais
d’entreteniment per als joves del nostre poble.
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Karina Fibla Tabolova

Col·legi Manuel Foguet

Edat: 10 anys
Estudis: 4art primària
Aficions:Tenis i bàsquet
Un lloc de Vinaròs: El club de tenis i el poliesportiu
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Em fa molta il·lusió continuar las tradicions vinarossenques, perquè el
meu pare és de Vinaròs i la meua mare russa i li encanta que siga dama
de les festes i així ensenyar a la meua mare lo boniques que són i la nostra
cultura, ja que ella se sent com una més de la ciutat i té interès en conèixer
més a fons les nostres festes patronals.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Si, molt.
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat que representes
Hi ha moltes coses que m’agraden del col·legi. Tindre amics i portar-me
bé amb el meus companys i profes i aprendre moltes coses noves.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
La presentació de les dames i reines perquè per a mi sempre ha estat una
acte molt emocionant
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Mariona Roig Miralles

Col·legi Assumpció

Edat: 17
Estudis: 1er de Batxillerat

Edat: 9 anys

En un futur t’agradaria dedicar-te a: Al món de l’esport, treballar
com a fisioterapeuta i entrenadora del meu club.

Estudis: 4t de primària

Un lloc de Vinaròs: El passeig, sobre tot a l’estiu

Aficions: el ballet, la música i practicar el violi.
Un lloc de Vinaròs: els parcs, ja que m'agrada molt jugar

Com decideixes presentar-te per a dama?
Perque de menuda ja ho vaig ser i hem feia molta il·lusió tornar a serho

Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
La meva veïna va ser dama gran i quan la vaig veure em va fer
il·lusió, just enguany també coincideixo amb la seva germana.

Quin és el primer record que tens de les festes?
Córrer la traca.

Et va agradar l'acte d'elecció de les reines que es va fer a
l'auditori?
Sí ja que em va acompanyar la meva mare i la meva tia i va ser un
moment de molts nervis.

Què destacaries de la entitat que representes?
Es una entitat que a més de fomentar l’esport, el treball i el sacrifici
com a club deportiu també potencia l’amistat i la familia que hem
format entre tots el seus membres.
Quin acte és el que més esperes de les festes?
La proclamaciò, ja que dóna l’inici a les festes i el sopar de gala ja que
crec que será molt emotiu.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes.
Tornar a fer concerts com es feien anys anteriors

Explica el que més t'agrada del col•legi o l'entitat que
representes
El que més m'agrada del cole són els bons moments que passo
amb els meus amics i amigues.... ah i també els mestres.
Quin acte és el que més t'agrada de les festes i per què?
El dia de la presentació, per ser el primer dia i penso que serà el
més emotiu per a mi.

I per a millorar Vinaròs?
Faria més llocs d’oci per a la gent jove i també instal.lacions deportives.

43

Sant Joan i Sant Pere

Paula Soler Gauxachs

Motoclub Motor Clàssic

Edat: 17 anys
Estudis: 1er Batxillerat
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Alguna cosa relacionada
amb els drets humans
Un lloc de Vinaròs: Les seues cales
Com decideixes presentar-te per a dama?
Parlant-ho amb unes amigues
Quin és el primer record que tens de les festes?
Quan vaig anar a vore la traca amb la meua família
Què destacaries de la entitat que representes?
La passió que tenen ja sigue per les motos o els cotxes clàssics i
la dedicació que hi posen en restaurar-los ells mateixos
Quin acte és el que més esperes de les festes?
El sopar de gala
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes
Per a mi una millora seria llevar els bous
I per a millorar Vinaròs?
Un auditori nou
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Vera Pérez Miralles

CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia
Edat: 10 anys
Estudis: 4art de Primària
Aficions: Natació i ballar
Un lloc de Vinaròs: el passeig marítim
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè volia viure una experiència única
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Si, perque era un acte molt especial
Explica el que més t’agrada del col·legi o la entitat que
representes
El que més m’agrada del cole és aprendre i disfrutar del pati amb els
meus companys
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
La proclamació, perquè és un dia molt especial per a totes
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Rosa Sebastià Arnau

Societat Musical "La Alianza"

Edat: 17 anys
Estudis: 1r batxillerat científic a l'IES José Vilaplana
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Encara no ho tinc decidit, però de moment
m'agrada el camp de la biotecnologia i de la docència. Si puc dedicar-me a alguna
cosa que implique viatjar, millor.
Un lloc de Vinaròs: El passeig i el port. La mar que no me la lleve ningú.
Com decideixes presentar-te per a dama? Ho tinc decidit des de que vaig ser
dama infantil, perquè va ser una experiència inolvidable que volia repetir de gran.
A més a més, tenia clar que volia representar l'entitat amb la que me sento més
identificada, La Alianza.
Quin és el primer record que tens de les festes? El primer record que em ve a la
memòria és que anava a córrer la traca amb els meus pares i després anavem a la
fira. Les festes que recordo més són les de l'any 2009, quan vaig ser dama infantil
i les vaig viure molt diferent a les d'altres anys.
Què destacaries de la entitat que representes? No podria representar millor
entitat. La Alianza som una associació musical que participa en molts actes del
poble: audicions, processons,concerts... A més, entre tots els membres ens portem
molt bé, ja que compartim molts assajos. Som com una familia unida per allò que
ens agrada, la música.
Quin acte és el que més esperes de les festes? La presentació de les dames i
reines, el sopar de gala i totes les revetlles en general, especialment la de Sant
Joan. També m'agrada molt un concert a la fresca que prepara la meua entitat.
Digues alguna idea o iniciativa per millorar les festes: De moment, mai he
tingut cap queixa ja que trobo que hi ha actes per a totes les edats i veig el canvi
d'ubicació de la carpa acertat. Aquest any comprovaré si alguna cosa es podria
millorar.
I per a millorar Vinaròs? Un pont peatonal que prolongue el passeig Fora Forat
fins la Costa Nord, una àmplia zona verda i, sobretot, un auditori a l'altura d'este
poble.

Vera Vives Gascón

CEIP Jaume I

Edat: 10 ANYS
Estudis: Quart de Primària.
Aficions: Música i dansa.
Un lloc de Vinaròs: Qualsevol platja.
Perquè vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perque em feia molta il·lusió representar el meu cole en les festes.
Et va agradar l’acte d’elecció de les reines que es va fer a
l’auditori?
Sí. Va ser un acte molt bonic, però totes estàvem molt nervioses.
Explica el que més t’agrada del col•legi o la entitat que
representes
M'agraden els meus companys de classe i l'amistat que hi ha entre
nosaltres. També els mestres, sobre tot les tutores que he tingut,
que m'han ajudat i ensenyat molt.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i perquè?
L'acte que més m'agrada és el de Proclamació de Reines i Dames, ja
que és l'acte que inicia les festes i se'ns posen les bandes.
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Manuel Bover: “sucursal” de Hollywood en Vinaròs
Trabaja desde su ciudad en animación y efectos especiales de populares películas americanas
Este mes se estrena la nueva “Piratas del Caribe” en la que también ha intervenido como extra

Emili Fonollosa

Trabajar en la poderosa industria
cinematográfica de Estados Unidos
con algunas de las producciones que
más triunfan en los cinco continentes
y sin salir de casa es todo un privilegio
del que disfruta el vinarocense Manuel
Bover, de 38 años que ha puesto
su granito de arena en los efectos
especiales de películas tan populares
como la última de la saga de “Piratas
del Caribe”, que se estrenó a finales
de mayo y para la que incluso ha
intervenido como extra.
Casi un año ha estado involucrado
con Jack Sparrow y sus piratas y hasta
algunos de los creadores de los efectos
tuvieron que participar como extras,
“aunque casi no se me ve”. Fue bastante
complejo trabajar a distancia en esta
película porque en parte se rodó en

Australia y resultaba más complicado
coordinarse desde su ciudad natal con
todo el equipo.
Llegar a ser un reconocido animador
de películas con efectos no ha sido
una pura casualidad y sus esfuerzos le
ha costado. Colaboró inicialmente en
una película producida por Antonio
Banderas, en España, “El lince perdido”
antes de irse a Londres. En Londres
estuvo haciendo publicidad durante un
año, después, medio año en Australia y
finalmente se instaló en Estados Unidos,
país con el que lleva ya vinculado una
docena de años, centrado en efectos
especiales. Entre otras compañías, ha
estado trabajando para Disney y sobre
todo, Sony.
“La Noche en el museo 2” fue su primer
trabajo en USA, después vinieron “Hotel
Transilvania” (para lo cual tuvo que estar
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un año en Canadá), la penúltima de
“Star Wars”, “Alvin y las ardillas”, el “Oso
Yogui”, “Los Pîtufos”, “Marte”, la trilogía
de “Insurgente”… En estos momentos,
centra su trabajo desde Vinaròs en la
realidad virtual, así como en los efectos
de otra película y un cortometraje que
se presentará a los óscar.
Desde Vinaròs, desarrolla este trabajo
que durante años hacía en Estados
Unidos, pero ahora lo puede hacer a
miles de kilómetros gracias a las nuevas
tecnologías que rompen con cualquier
distancia. La videoconferencia es la
principal vía de comunicación que
usa para supervisar su trabajo con sus
compañeros y jefes americanos. En
Vinaròs, contrariamente a lo que pueda
pensarse, tiene una velocidad de
internet muy superior a la que tenía en
Estados Unidos, “allí es muy lento, está
muy compartido y no tenemos fibra
óptica como en España aquí tengo
300 megas, me va genial, porque hago
videoconferencias para coordinar el
trabajo con 40 ó 50 personas”.
Lleva 15 años dedicado a esta labor
creativa, con el ordenador como gran
herramienta. “Los modeladores me
entregan una marioneta y yo debo
darle animación con un programa
informático 3D, si eres muy rápido
puedes llegar a animar minuto y medio
en un año, dedicando los últimos meses
12 horas al día, 6 días a la semana, un
plano puede costar dos semanas de
animar, en cada película somos 150 ó
200 animadores, en total hay un millar
de personas involucradas en el proceso
creativo”.

“Hay clientes que nunca están contentos,
puedo estar ocupado en un plano de
un segundo durante seis meses, porque
hay quien es muy exigente y no le
importa el dinero invertido” comentaba
Bover. El conocido director Guillermo
del Toro, con el que ha trabajado, dice
que “lo tiene muy claro”, “sabe lo que
quiere pero otros te piden que hagas
200 versiones de un plano hasta que se
deciden”.
Cuando estaba en Los Ángeles, el
trabajo era muy “estresante”, “esa
ciudad es enorme, tiene 25 millones
de habitantes, yo vivía a solo diez
kilómetros de mi trabajo, pero me
costaba llegar hora y media con tanto
tránsito”. Su puesto de trabajo estuvo
durante cinco años en los estudios de
Sony, que es donde se rodó “Lo que
el viento se llevó”. “Estuve 3 años sin
volver a Vinaròs, estar allí te motiva más
pero ahora aprecio lo que tengo aquí”.
“En Estados Unidos te pagan diez veces
más que lo de España, allí te tratan
como un profesional, a un animador
de películas pagan mucho más que a
un ingeniero, nuestra labor se valora
mucho, apareces en los créditos de las
películas, dan óscars a los animadores,
nos consideran el “top” de la cadena
artística, aquí en España, no, a pesar
de que en España hay algunos de los
mejores animadores del mundo…”.
Manuel Bover se dedica tanto a
películas de animación, básicamente
infantiles, como de imagen real con
efectos especiales. Usa programas
informáticos propios de cada
compañía productora de cine
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El Club de la Vida, fomentando el envejecimiento activo
En tan solo 7 meses ya participan 226 personas en esta iniciativa para los mayores por la que ha apostado Vinaròs
X.Flores

La gente mayor de Vinaròs tiene ganas
de aprender, de realizar actividades y
de enseñar todo aquello que saben. Así
se ha constatado en los primeros siete
meses desde la puesta en marcha de
la iniciativa “El Club de la Vida”, que ha
superado todas las expectativas. Son
ya ni más menos que 226 personas las
que participan activamente de este
club que aterrizó en enero de este año
con el objetivo de ampliar la oferta de
actividades que tenían los mayores de 55
años pero que en muy poco tiempo se
ha convertido en un gran aliciente para
ellos. El motivo hay que buscarlo en el
enfoque que ha realizado esta propuesta,
que no tan solo ofrece actividades en
las que este colectivo disfrute, sino que
también promueve la participación
activa de ellos respondiendo a sus
deseos y capacidades, pone en valor
su trabajo y sabiduría y fortalece los
vínculos sociales.
Una semana en el Club de la Vida son
cinco días de diversión y aprendizaje.
Los lunes se inician con una propuesta
variada orientada al trabajo psicomotriz,
con un espacio de juegos de mesa donde
se trabaja la capacidad de atención y
comprensión fomentado la cohesión del
grupo a la vez que se disfruta del juego.
También se lleva a cabo un espacio de
manualidades, donde son los mismos
mayores los que llevan sus propuestas
de llevar a la práctica creaciones con
diversas técnicas. Otro de los espacios
es el de “Mar y huerto de Vinaròs”,
donde se desarrolla la expresión oral,
la concentración y se comparten
conocimientos con respecto a temáticas
que ellos mismos proponen, como
por ejemplo sobre gastronomía, los
cultivos u otros temas. También surgió
espontáneamente un taller de economía
doméstica que dirigió una participante
del Club de la Vida y compartió con
todos la manera que tenía de llevar la
economía de su hogar.
Talleres de reminiscencia, animación,
sobre cómo funciona la memoria en
esta etapa de la vida son otras de las
propuestas del club. Pero también, una
de las que más éxito tiene son las salidas
que una vez al mes se realizan a pie por
Vinaròs. Ya se han realizado varias, entre
ellas la de lugares históricos de Vinaròs,
una visita a la plaza de Toros o la visita a
la Casa Membrillera, además de visitas
en autobús a los Olivos Milenarios de
Ulldecona o el Desierto de las Palmas.
Otra de las actividades de interés son
los encuentros intergeneracionales en
los que se comparten experiencias entre
abuelos y nietos.
Un envejecimiento activo por el que ha
apostado el Ayuntamiento de Vinaròs y
que ha tenido un éxito sin precedentes
en la localidad.
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11:00 hores.II XIQUIFEST CONTACONTES per a xiSolans. Lloc: Auditori Carles Santos de Fundaquets/es de 3 a 9 anys a càrrec d’Escenoart.
ció Caixa Vinaròs – C/ Socors
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL
12:15 hores.II XIQUIFEST CONTACONTES per a
TABAL a càrrec dels Nanos i Gegants.
xiquets/es de 9 a 12 anys a càrrec d’Escenoart.
Lloc:
Carrers
Lloc:48
Pèrgolade
delcostum.
passeig de Blasco Ibáñez.
20.30
hores. CONCERT DE LA CORAL GARCIA JULBE

CONJUNTAMENT
AMB
LA CORAL VIRGEN
DE LA SALUD
12:00 i 20:00 hores
respectivament.
OBERTURA
DEL DE
TRAIGUERA.
Municipal
CASAL DE LA Lloc:
TAPA.Auditori
Lloc: Reial
de la FiraW. Ayguals
d’Izco.
De 17:00 a 21:00 hores. UNFLABLES, TALLERS I
23:00
hores.per
TRACA
PELS CARRERS
DE Pèrgola
COSTUM.
ACTIVITATS
a xiquets/es.
Lloc:
Recorregut:
Major,
Safon, Socors, Jovellar i plaça
del passeig
de Colom.
Parroquial.
En acabar,
al Reial
18:00 hores. REBUDA
DE LAcercavila
FLAMA DELfins
CANIGÓ.
A de
la
Fira a càrrecrepartiment
d’ESMUVI. de coca i mistela i
continuació,
HOLA
ESTIU
de lesde
23:30
hores, a l’escenari
lectura
delA partir
manifest
benvinguda.
“Platjafest”,
revetlla de Sant Pere amb
Lloc: Plaça Parroquial.
l’actuació
ZOO, dj PlanB
i Escala i Corda.
19:00 hores.de
II XIQUIFEST
REPRESENTACIÓ
DE: A partir
de
24:00 hores, aDEL
l’escenari
ELles
NAIXEMENT
DRAC “Envelat”,
GUIVAN revetlla
a càrrec
de Sant
Ball de
Dimonis.
Lloc: Pèrgola
del Reserva
de
Pere
amb l’Orquestra
Vulkano.
passeig
Blasco Ibáñez.
de
taula,de
6 cadires,
coca de Sant Joan i cava.
23:00 hores.
TRACA LENTA
PELS CARRERS
DE
Venda
de tiquets
a l’Oficina
de Turisme.
COSTUM.
Major, Safon, Socors,
DIJOUS
29 Recorregut:
JUNY
Jovellar
i plaça
Parroquial.
En acabar,
09:00
hores.
DESPERTADA
pels carrers
del centre
correfoc
a càrrec
dede
Ball
Dimonis.
de
la ciutat
a càrrec
lade
banda
del pas de
HOLA Pere
ESTIU Lloc:
A partir
de les de
23:30
Sant
Carrers
la hores,
ciutat.a l’escenari
“Platjafest”,
revetlla
de
Sant
Joan
amb
els
12:00 hores. MISSA SOLEMNE en honor
a Sant
artistes
Blanchadell,
Carlos
Martorell i Benny
Pere.
Lloc:Joan
Església
de Santa
Magdalena.
Sánchez.
A partir
les 24:00 hores,OBERTURA
a l’escenari
12:00
i 20:00
horesderespectivament.
DEL
“Envelat”,
revetlla
de
Sant
Joan
amb l’orquestra
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
La Pasarela.
de 17:30
taula,hores,
6 cadires,
coca
HOLA
ESTIU AReserva
partir de les
a l’escenari
de Sant Joan
Venda
deThe
tiquets
a l’Oficina
“Platjafest”,
HOLIi cava.
FESTIVAL
amb
Tripletz,
Albert
de Turisme.
Gonzalez,
Alba Roso, Carlos Ivern, Joan Blanchadell,
DISSABTE 24 JUNY
Alex Montes, Isaac Fx, Toni Lopez, Jordi Mulet,
De les 10:00 a les 19:00 hores. VI TORNEIG HANDBOL
Fran Deliro, Espinosa, Marc Sorolla i Nira.
PLATJA. Organitzat pel Club Balonmano
18:00 hores. DANSA I BUREO DE LES CAMARAES.
Vinaròs. Lloc: Platja del Fortí i de Fora del Forat.
Inici a la plaça Parroquial amb acompanya11:30 hores. CERCAVILA D’ACOMPANYAMENT A SANT
ment
de reines
dolçaina
i tabal.
A continuació,
JOAN, les
i dames
des
del carrer deaSant
partir
de
les
18:30
hores,
ballada
Joan fins a l’Església Arxiprestal. popular a la
pèrgola
delde
passeig
de Colom.
Lloc: Carrer
Sant Joan.
18:30
FESTIVAL
DEL
12:00hores.
hores. XXIII
MISSA
SOLEMNE
enGIMNÀS
honorGENTSANA.
a Sant
“UNA
TARDE
MÀGICA”
Lloc:
Envelat.
Joan a l’Església Arxiprestal.
19:00
DE L’EXPOSICIÓ
UN SALÓ
12:00hores.
i 20:00INAUGURACIÓ
hores respectivament.
OBERTURA
DEL
VIENÈS
del
CASAL DE
LAcol·leccionista
TAPA.Lloc: Reial Julio
de laVives
Fira.Chillida.
Lloc:
deCERCAVILA
FundaciódeCaixa
Vinaròs
13:00Seu
hores.
Sant Joan,
amb les Reies i
del
carrer
d’Almeria,
1.
Dames acompanyades pels joglars dels Nanos i
19:30
hores.
CERCAVILA AL
SO DE LASocors,
DOLÇAINA
I EL
Gegants.
(Parroquial,
Jovellar,
Sant
TABAL
a càrrec
la colla
de Nanos i Gegants.
Antoni,
Majorde
i Sant
Joan).
Lloc:
de costum.DE L’EXPOSICIÓ BRONZES
13:00Carrers
hores. INAUGURACIÓ
20:00
hores.
ENTREGA
DEL
TROFEU
AL MÀXIM GOLEJAD’AMALIA
BATALLA
Lloc:
Sala
d’exposicions
Fundació
Caixa
VinaròsC.F.
- C/
Socors. per la
DOR,
PITXITXI
DEL VINARÒS
Organitzat
15:30 hores.
38 OPEN
DE GUINYOT.
per la
Peña
Madrid.
Lloc: Local
socialOrganitzat
Peña Madrid.
Penya
Barça.
Lloc:de
Penya
Barça.
HOLA
ESTIU
A partir
les 19:30
hores, a l’escenari
18:00 hores.XOCOLATADA
POPULAR
organitzada pel
“Bandarres”,
ACTUACIÓ DEL
GRUP ARREU
CMC
Lloc: CMC
Cultural).
Lloc:
Pèrgola
del(Círculo
passeigMercantil
de BlascoyIbáñez.
18:30 hores. CONCURS DE RETALLADORS “Mestres del
20·00
hores.
CONCERT DE FIRA
I FESTESd’anelles
de
carrer”.
A continuació,
exhibició
l’Orfeó
Vinarossenc.
Lloc:
Auditori
Municipal
amb Mario G i A. Cuairán vs Norteña. Venda
W.
AygualsTaquilla
d’Izco. de la Plaça de Bous i “Peña
d’entrades:
Pan
y
Toros”
des deDEL
l’1GIMNÀS
de juny.
Tel.: 675707712.
20:30 hores. FESTIVAL
ESPLAI.
Venda
en línia: www.emocionestaurinas.com Lloc:
Lloc:
Envelat.
Plaça de Bous.
22:30
hores.D’INSTRUMENTS
CONCERT DE LA TRADICIONALS
NIT DE SANT PERE.
XXII APLEC
de la Colla
Lloc:
Terrassa
Oscars.
de Dolçaina i Tabal de Vinaròs. 19:00 hores. Concentració
la intersecció
passeig
de Sant
23:00
hores. aTRACA
LENTA PELSdel
CARRERS
DE COSTUM.
Pere
i
de
Jaume
I.
19:30
hores.
Cercavila
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellarpel
i plaça
passeig marítim
fins acercavila
la pèrgola
del passeig
Parroquial.
En acabar,
fins
deReial
Blasco
hores.
Interpretació
al
de Ibáñez.
la Fira a20:00
càrrec
d’ESMUVI.
d’una peça
per part de cadascuna
DIVENDRES
30 musical
JUNY
de les
agrupacions
musicals aOBERTURA
la pèrgola
12:00
i 20:00
hores respectivament.
DELdel
passeig
de
Blasco
Ibáñez.
21:15
hores.
Entrega
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
de recordatoris.
19.00
hores. FESTIVAL FI DE CURS DE “GLEE CLUB”
19:00 hores. VISITA GUIADA TEATRALITZADA: Guerres
dels alumnes del Casal Jove. Lloc: Auditori MuniciCarlistes. Preu: 3€/persona, 1,50€ menors de 7 a 12 anys
pal W. Ayguals d’Izco.
i gratis per als menors de 7 anys. Places limitades.
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL
Més informació i reserva de places a l’Oficina
TABAL a càrrec de la colla de Dolçaina i Tabal
de Turisme de Vinaròs. Compra en línia en la
de Vinaròs. Lloc: Carrers de costum.
web: www.turisme.vinaros.es Lloc: Centre històric.
20:00
ARAGONESA
a càrrec
del Centro
20:00hores.
hores. RONDA
LLIURAMENT
DE L’ALÈ
VINAROSSENC
Aragonés.
Recorregut:
Plaça
Parroquial,
A JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MASIP de FundacióSant
Caixa
Tomàs,
Safon,EN
Sant
VinaròsSant
ambAgustí,
l’espectacle
PEYUAntoni,
I EN DANI.
passeig
de Colom,
Sant Ayguals
Agustí, Major,
Lloc: Auditori
Municipal
d’Izco.Pilar,
Centre
3a
edat,
Santapau,
Sta.
Marta,
Nou,
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
RecoLlibertat,
Auxiliadora.
rregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i plaça
22:00
hores. SOPAR
A LA FRESCA.
Venda
Parroquial.
En acabar,
cercavila
finsde
altiquets
Reial de
alal’ajuntament
0,50 ESMUVI.
cèntims solidaris
Fira a càrrec de
de Vinaròs.
la batucada
per
tiquet
a una
social
de la nostra
23:15
hores. per
CONCERT
DEentitat
BALLABLES
a càrrec
ciutat.
Lliurament
d’unLa
refresc
per persona.
de la Societat
Musical
Alianza.
OBLIGATORI
PRESENTAR
TIQUET
A LA RECOLLIDA
Lloc: Pèrgola
del passeig
dePER
Colom.
DEL
REFRESC.
continuació,
a les
HOLA
ESTIU A A
partir
de les 23:30homenatge
hores, a l’escenari
Reines i Dames en el seu 25 aniversari i 50
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aniversari amenitzats per un duo musical.
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar
i plaça Parroquial. En acabar, cercavila
fins al Reial de la Fira a càrrec de la
batucada ESMUVI.
HOLA ESTIU A partir de les 23:30 hores, a
l’escenari “Platjafest”, V RUDE BEACH amb
l’actuació de Dr Calypso i Tropical Dj’s. A partir de les
24:00 hores, a l’escenari “Envelat”, revetlla
amb l’orquestra Platea.
DISSABTE 1 JULIOL
XXVII TROBADA DE NANOS I GEGANTS
11:00 hores. Plantada a la pèrgola del passeig
de Blasco Ibáñez. 19:00 hores. Cercavila pels
carrers del centre de la ciutat fins al passeig
marítim.11:00 hores. CONCERT VERMUT a càrrec de
la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
Lloc: Plaça interior del Mercat Municipal.
12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA DEL
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
18:30 hores. ESPECIAL BRAVURA Alba Atenea VS Poca,
Jaume I Julio. Venda d’entrades: Taquilla de la
“Platjafest”,
actuació
Coldday
(tribut
a Coldplay)
Plaça
de Bous
i “Peñade
Pan
y Toros”
des
de l’1
Fitos
& Fitipaldi
(tribut a Fito Venda
& Fitipaldis)
i Phanktom
de
juny.
Tel.: 675707712.
en línia:
www.
48. A partir de les 24:00 hores,Lloc:
a l’escenari
emocionestaurinas.com
Plaça de “Envelat”,
Bous.
revetlla
amb
l’orquestraDE
LaL’EXPOSICIÓ
Cruzada. CARTOGRA18:30
hores.
INAUGURACIÓ
DIUMENGE
25 JUNYEscultures de Vicente Barón.
FIES
IMAGINADES.
10:00
hores.
TIRADA LOCAL
DE BIRLES
Lloc: Espai Sebastià
Miralles
de laDE
Fundació
SANT JOAN
I SANT PERE. Organitzat pel Club de
Caixa
Vinaròs.
Birleshores.
Vinaròs.
Lloc:DE
Zona
de birles i
19.00
MOSTRA
CANTesportiva
de l’Escola d’Arts
petanca del Fora del Forat.
Escèniques Guirigall. Lloc: Auditori Municipal
De les 10:00 a les 14:00 hores. TROFEU COCEMFE
W. Ayguals d’Izco.
BÀSQUET EN CADIRA DE RODES. Organitzat pel Club
19:00 hores. EXHIBICIÓ a càrrec de Gym Pro Fitness.
Bamesad Vinaròs. Lloc: Pavelló Poliesportiu.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
OBERTURA DEL
12:00hores.
i 20:00SOPAR
hores DE
respectivament.
21:00
GALA DEL CASINO.
CASAL DE
TAPA. Lloc:
Reial
la Fira.
Venda
deLAtiquets
dilluns
dede
12:00
a 13:00 hores,
hores.
38 OPEN
DE PARXÍS.
per la
i15:30
dimarts
i dijous
de 19:30
a 21:00Organitzat
hores.
Penya
Barça.
Lloc: Mercantil
Penya Barça.
Lloc:
CMC
(Círculo
y Cultural).
22:00
DE JOTES
a càrrec
del Centro
17:00hores.
hores.FESTIVAL
COMPLIMENT
A LA REINA
I DAMES
DE LA
Aragonés.
Lloc:APèrgola
del passeig
de Colom.
FIRA I FESTES.
continuació,
cercavila
fins a la
plaçahores.
de bous
per
la banda de
23:00
TRACAacompanyats
PELS CARRERS DE
COSTUM.
música de
la Societat
Alianza.
Recorregut:
Major,
Safon,Musical
Socors,La
Jovellar
i Plaça
Lloc de concentració:
Localcercavila
Penya “Pan
Parroquial.
En acabar,
finsyalToros”.
Reial de
la Fira a càrrec de la batucada ESMUVI.
18:30 hores. CORREGUDA DE BOUS DE LA FIRA I FESTES
HOLA
ESTIU A partir de les 23:30 hores, a l’escenari
amb Finito de Córdoba, Juan José Padilla i Abel Valls.
“Platjafest”,
NIT ELECTRÒNICA
l’actuació
de
Venda d’entrades:
Taquilla deamb
la Plaça
de Bous
Kid
Simius,
Bryan
Matthz,
Alen
Nezvi
i
F.R.E.D.Y
i “Peña Pan y Toros” des de l’1 de juny. Tel.:
A675707712.
partir de lesVenda
24:00en
hores,
l’escenari “Envelat”,
línia:a www.emocionestaurinas.
revetlla
amb
l’Orquestra
Mundo.
com Lloc: Plaça de Bous.
DIUMENGE
JULIOL
HOLA ESTIU2 A
partir de les 19:30 hores, a l’escenari
12:00
i 20:00 hores
respectivament.
OBERTURA DELLloc:
“Bandarres”,
ACTUACIÓ
DEL GRUP PLEISTOCENIA.
CASAL
DE LA
TAPA
Lloc: Reial
de la Fira.
Pèrgola
del
passeig
de Blasco
Ibáñez.
19:30hores.
hores.XIX
CERCAVILA
DE LA DOLÇAINA
I EL
12:30
CONCURSALDESOPAELLES
D’ENTITATS.
dehores
la colla
de Dolçaina
ATABAL
partir adecàrrec
les 13:00
elaboració
de lesi Tabal
de Vinaròs.
Lloc:decarrers
dehores,
costum.
paelles
i a partir
les 14:00
concurs i
20:00
hores.
FESTIVAL
DE
FI
DE
CURS
DEaLES CAMARAES.
dinar de germanor. Inscripcions
Lloc: Pèrgola del
passeig de
l’ajuntament
de Vinaròs.
Lloc:Colom.
Envelat.
20:00hores.
hores.REVETLLA
FESTIVAL PER
DE L’ACADÈMIA
18:00
ALS MAJORSDE DANSA
CLÀSSICA
MARTA MARTÍNEZ.
amb
l’Orquestra
La Factoria.Lloc:
Lloc:Auditori
Envelat
Municipal W. Ayguals d’Izco.
19:00 hores. TEATRE a càrrec de l’Escola d’Arts
22:30 hores. GINA’S CLUB TEATRE-MUSICAL. A CÀRREC
Escèniques
Guirigall. Lloc: Auditori Municipal
DE GENTSANA. Entrada solidària: 5€ o 2€ (a benefici
W. Ayguals d’Izco.
de Creu Roja). Venda anticipada al local social de
19:15
hores.
V SEGUICI iPOPULAR.
Organitzen
Creu Roja
(C/Carreró)
2 hores abans
de l’espectacle
Les
Camaraes,
La
Muixeranga,
al mateix envelat. Lloc: Envelat.Colla de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs, Centro Aragonés,
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Associació
Cultural
Ball de
Dimonis.
Recorregut:
Recorregut: Major,
Safon,
Socors,
Jovellar
i plaça
Passeig
de Sant
Pere, plaça
de Sant
Parroquial.
En acabar,
cercavila
finsAgustí,
al Reial de
carrer
i plaça
la FiraMajor
a càrrec
de laParroquial.
batucada ESMUVI.
22:30
hores.
CANTADA
D’HAVANERES.
DILLUNS 26 JUNY
Lloc:
Passeig
Colom.
A partir
de les de
09:00
hores.38 CONCURS DE PINTURA
categoria
infantil
i aleví. 11:30
a 13:00
24:00
hores.
I PIROMUSICAL
DE FINAL
DE hores.
FESTES
a càrrec
de amb
la CIAelL’Udol.
aTeatre
càrrecinfantil
de Pirotècnia
Tomàs
títol :
16:00
hores.
Entrega
de
premis.
hores.
“La
vida
és una
revetlla”.
Lloc:
Platja17:30
del Fortí.
Gran Xocolatada. 17:30 a 19:00 hores. Teatre
infantil a càrrec de la Cia L’Udol.
Lloc: Local social de la Penya Barça.
10:00 hores. TROFEU PETANCA SANT JOAN I SANT PERE.
Organitzat pel Club de Petanca Vinaròs. Lloc:

Sant Joan i Sant Pere
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Belia
¡Felices Fiestas!

San Francisco, 51
v i n a r ò s

T.

964

451

861

Bones Festes!
Pl. Hort dels Escribano,2
cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31

Centre Col·laborador de
Vacunacions

Neurologia

Inseminació artificial

Urgències

Medicina interna

Ecografia

Microxips

Exòtics

Radiologia

Dermatologia

Diagnòstic per imatge

Cirurgia i traumatologia

Oftalmologia

Electrocardiogrames

Patologia del
comportament

Anàlisi clínic

Neteja bucal

Hospitalització

URGÈNCIES 24 HORES

Perruqueria

canina i felina

606 569 836
49

Zona esportiva de birles i petanca de Fora del
Forat. 12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA
DEL CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
17:00 i 19:00 hores.
AUDICIONS DE L’ESCOLA DE MÚSICA LA ALIANZA.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.
19:00 hores.CARRERA DE CAMBRERS.
Inscripció i informació: foroforat@gmail.com
Lloc: Passeig de Blasco Ibáñez.
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I
EL TABAL a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: carrers de costum.
HOLA ESTIU A partir de les 19:30 hores, a l’escenari
“Bandarres”, ACTUACIÓ DEL GRUP BIG ROCK EXPERIENCE Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
20:00 hores.
FESTIVAL INFANTIL DE LOCURA. Lloc: Envelat.
22:00 hores. NIT DE CUINA VINAROSSENCA de la Fundació Caixa Vinaròs. Degustació de: sépia amb
bledes i cigrons. Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec de la batuada d’ESMUVI.
DIMARTS 27 JUNY
DIA DE PREUS POPULARS AL REIAL DE LA FIRA.
10:00 hores. TIRADA INTERCOMARCAL DE BIRLES a
càrrec del Club de Petanca i Birles Vinaròs.
Lloc: Zona esportiva.
12:00 i 20:00 hores. OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
17:00 i 19:00 hores. AUDICIONS DE L’ESCOLA DE
MÚSICA LA ALIANZA. Lloc: Auditori Municipal
W. Ayguals d’Izco
19:00 hores. VISITA GUIADA TEATRALITZADA: Pirates i
Moriscos. Preu: 3€/adult, 1,50€ menors de 7 a 12 anys
i gratis per als menors de 7 anys. Places limitades.
Més informació i reserva de places a l’Oficina
de Turisme de Vinaròs. Compra en línia en la
web: www.turisme.vinaros.es Lloc: Espai natural
de Sòl de Riu.
HOLA ESTIU
A partir de les 19:30 hores, a l’escenari
“Bandarres”, ACTUACIÓ DEL GRUP WIOL.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL
TABAL a càrrec de la colla de Dolçaina i Tabal
de Vinaròs Lloc: Carrers de costum.
21:00 hores.
CONCENTRACIÓ DE LA REINA I DAMES D’HONOR
de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere
al rellotge solar del port marítim.
A continuació, cercavila fins a l’envelat.
22:00 hores. SOPAR DE GALA en honor a la Reina
i Dames. En acabar, revetlla popular oberta
al públic en general a càrrec de l’orquestra
Tarantella. Venda de tiquets a Caixa Rural
Vinaròs.Lloc: Envelat.
23:00 hores. TRACA LENTA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec d’ESMUVI.
DIMECRES 28 JUNY
12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA DEL
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira. 18:30
hores. PARC INFANTIL, patrocinat per la dama
infantil de l’entitat i seguidament, xocolatada
popular i infantil patrocinada per la Peña Pan
y Toros. Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
HOLA ESTIU A partir de les 19:30 hores, a l’escenari
“Bandarres”, ACTUACIÓ DEL GRUP DEFECTOS
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
19:30 hores. CONFERÈNCIA “HISTÒRIA DE LA LLENCERIA
A TRAVÉS DELS SEGLES”, a càrrec de la Sra. Conxita
Solans. Lloc: Auditori Carles Santos de Fundació Caixa Vinaròs – C/ Socors
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL
TABAL a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: Carrers de costum.
20.30 hores. CONCERT DE LA CORAL GARCIA JULBE
50

PROGRAMACIÓ FESTES
2017
Sant
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CONJUNTAMENT AMB LA CORAL VIRGEN DE LA SALUD DE
TRAIGUERA. Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals
d’Izco.
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec d’ESMUVI.
HOLA ESTIU A partir de les 23:30 hores, a l’escenari
“Platjafest”, revetlla de Sant Pere amb
l’actuació de ZOO, dj PlanB i Escala i Corda. A partir
de les 24:00 hores, a l’escenari “Envelat”, revetlla
de Sant Pere amb l’Orquestra Vulkano. Reserva
de taula, 6 cadires, coca de Sant Joan i cava.
Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme.
DIJOUS 29 JUNY
09:00 hores. DESPERTADA pels carrers del centre
de la ciutat a càrrec de la banda del pas de
Sant Pere Lloc: Carrers de la ciutat.
12:00 hores. MISSA SOLEMNE en honor a Sant
Pere. Lloc: Església de Santa Magdalena.
12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA DEL
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
HOLA ESTIU A partir de les 17:30 hores, a l’escenari
“Platjafest”, HOLI FESTIVAL amb The Tripletz, Albert
Gonzalez, Alba Roso, Carlos Ivern, Joan Blanchadell,
Alex Montes, Isaac Fx, Toni Lopez, Jordi Mulet,
Fran Deliro, Espinosa, Marc Sorolla i Nira.
18:00 hores. DANSA I BUREO DE LES CAMARAES.
Inici a la plaça Parroquial amb acompanyament de dolçaina i tabal. A continuació, a
partir de les 18:30 hores, ballada popular a la
pèrgola del passeig de Colom.
18:30 hores. XXIII FESTIVAL DEL GIMNÀS GENTSANA.
“UNA TARDE MÀGICA” Lloc: Envelat.
19:00 hores. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ UN SALÓ
VIENÈS del col·leccionista Julio Vives Chillida.
Lloc: Seu de Fundació Caixa Vinaròs
del carrer d’Almeria, 1.
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL
TABAL a càrrec de la colla de Nanos i Gegants.
Lloc: Carrers de costum.
20:00 hores. ENTREGA DEL TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR, PITXITXI DEL VINARÒS C.F. Organitzat per la
Peña Madrid. Lloc: Local social Peña Madrid.
HOLA ESTIU A partir de les 19:30 hores, a l’escenari
“Bandarres”, ACTUACIÓ DEL GRUP ARREU
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
20·00 hores. CONCERT DE FIRA I FESTES de
l’Orfeó Vinarossenc. Lloc: Auditori Municipal
W. Ayguals d’Izco.
20:30 hores. FESTIVAL DEL GIMNÀS ESPLAI.
Lloc: Envelat.
22:30 hores. CONCERT DE LA NIT DE SANT PERE.
Lloc: Terrassa Oscars.
23:00 hores. TRACA LENTA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins
al Reial de la Fira a càrrec d’ESMUVI.
DIVENDRES 30 JUNY
12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA DEL
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
19.00 hores. FESTIVAL FI DE CURS DE “GLEE CLUB”
dels alumnes del Casal Jove. Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco.
19:30 hores. CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL
TABAL a càrrec de la colla de Dolçaina i Tabal
de Vinaròs. Lloc: Carrers de costum.
20:00 hores. RONDA ARAGONESA a càrrec del Centro
Aragonés. Recorregut: Plaça Parroquial, Sant
Tomàs, Sant Agustí, Safon, Sant Antoni,
passeig de Colom, Sant Agustí, Major, Pilar,
Centre 3a edat, Santapau, Sta. Marta, Nou,
Llibertat, Auxiliadora.
22:00 hores. SOPAR A LA FRESCA. Venda de tiquets
a l’ajuntament de Vinaròs. 0,50 cèntims solidaris
per tiquet per a una entitat social de la nostra
ciutat. Lliurament d’un refresc per persona.
OBLIGATORI PRESENTAR TIQUET PER A LA RECOLLIDA
DEL REFRESC. A continuació, homenatge a les
Reines i Dames en el seu 25 aniversari i 50
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aniversari amenitzats per un duo musical.
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar
i plaça Parroquial. En acabar, cercavila
fins al Reial de la Fira a càrrec de la
batucada ESMUVI.
HOLA ESTIU A partir de les 23:30 hores, a
l’escenari “Platjafest”, V RUDE BEACH amb
l’actuació de Dr Calypso i Tropical Dj’s. A partir de les
24:00 hores, a l’escenari “Envelat”, revetlla
amb l’orquestra Platea.
DISSABTE 1 JULIOL
XXVII TROBADA DE NANOS I GEGANTS
11:00 hores. Plantada a la pèrgola del passeig
de Blasco Ibáñez. 19:00 hores. Cercavila pels
carrers del centre de la ciutat fins al passeig
marítim.11:00 hores. CONCERT VERMUT a càrrec de
la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
Lloc: Plaça interior del Mercat Municipal.
12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA DEL
CASAL DE LA TAPA. Lloc: Reial de la Fira.
18:30 hores. ESPECIAL BRAVURA Alba Atenea VS Poca,
Jaume I Julio. Venda d’entrades: Taquilla de la
Plaça de Bous i “Peña Pan y Toros” des de l’1
de juny. Tel.: 675707712. Venda en línia: www.
emocionestaurinas.com Lloc: Plaça de Bous.
18:30 hores. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ CARTOGRAFIES IMAGINADES. Escultures de Vicente Barón.
Lloc: Espai Sebastià Miralles de la Fundació
Caixa Vinaròs.
19.00 hores. MOSTRA DE CANT de l’Escola d’Arts
Escèniques Guirigall. Lloc: Auditori Municipal
W. Ayguals d’Izco.
19:00 hores. EXHIBICIÓ a càrrec de Gym Pro Fitness.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
21:00 hores. SOPAR DE GALA DEL CASINO.
Venda de tiquets dilluns de 12:00 a 13:00 hores,
i dimarts i dijous de 19:30 a 21:00 hores.
Lloc: CMC (Círculo Mercantil y Cultural).
22:00 hores. FESTIVAL DE JOTES a càrrec del Centro
Aragonés. Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
23:00 hores. TRACA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i Plaça
Parroquial. En acabar, cercavila fins al Reial de
la Fira a càrrec de la batucada ESMUVI.
HOLA ESTIU A partir de les 23:30 hores, a l’escenari
“Platjafest”, NIT ELECTRÒNICA amb l’actuació de
Kid Simius, Bryan Matthz, Alen Nezvi i F.R.E.D.Y
A partir de les 24:00 hores, a l’escenari “Envelat”,
revetlla amb l’Orquestra Mundo.
DIUMENGE 2 JULIOL
12:00 i 20:00 hores respectivament. OBERTURA DEL
CASAL DE LA TAPA Lloc: Reial de la Fira.
12:30 hores. XIX CONCURS DE PAELLES D’ENTITATS.
A partir de les 13:00 hores elaboració de les
paelles i a partir de les 14:00 hores, concurs i
dinar de germanor. Inscripcions a
l’ajuntament de Vinaròs. Lloc: Envelat.
18:00 hores. REVETLLA PER ALS MAJORS
amb l’Orquestra La Factoria. Lloc: Envelat
19:00 hores. TEATRE a càrrec de l’Escola d’Arts
Escèniques Guirigall. Lloc: Auditori Municipal
W. Ayguals d’Izco.
19:15 hores. V SEGUICI POPULAR. Organitzen
Les Camaraes, La Muixeranga, Colla de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs, Centro Aragonés,
Associació Cultural Ball de Dimonis. Recorregut:
Passeig de Sant Pere, plaça de Sant Agustí,
carrer Major i plaça Parroquial.
22:30 hores. CANTADA D’HAVANERES.
Lloc: Passeig de Colom.
24:00 hores. I PIROMUSICAL DE FINAL DE FESTES
a càrrec de Pirotècnia Tomàs amb el títol :
“La vida és una revetlla”. Lloc: Platja del Fortí.
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Cartel de Feria

Vinaròs 6-8-1989, Finito de Córdoba

Vinaròs 8-8-2010, Abel Valls

Juan Chaler

Hemos empezado a correr Junio y, con él,
ya está en el ambiente ciudadano la clásica
"auloreta de fira". Junio en Vinaròs. Sol y calor.
Azul celeste en el mar. Aires de fiesta nueva,
aunque se repita en el correr de los años. San
Juan y San Pedro, y con estas festividades, la
Feria con noches radiantes. iniciadas con el
estruento traquero.
El coso vinarocense está remozándose para
que en su albero desfilen los trajes de luces
enfundando figuras señeras para iniciar la
temporada. En el escalafón de matadores
nunca ha habido tantas primeras figuras
del toreo que toreen a la vez.¿Será por
nombres? Ahí van algunos sin orden de
jerarquia: Morante de la Puebla, Enrique
Ponce, Manzanares, José Tomás, Perea, Roca
Rey,Castella, López Simón, El Juli, Cayetano,
Talavante, Ginés Marín, José Garrido, Ureña,
Fortes, Padilla y El Fandi. En cuanto a los
toros, más de lo mismo en la ganadería
brava. Fuí a ver mi primera corrida de toros
hará ya más de medio siglo. Algunas ferias
reunen en sus carteles a los toreros que
están colgando el "No hay billetes" en San
Isidro. Muchos están vistos e interesan cada
vez menos. Es esencial que el escalafón se
rejuvenezca y los jóvenes encuentren más
oportunidades para imprimir un nuevo
ritmo al circuito de las grandes ferias.
La corrida de toros tendrá lugar el domingo
25 de junio a las 18,30 horas. En cuanto al
nombre del ganadero y de su procedencia:
Marqués de Quintanar.
Y la combinación de los matadores queda
compuesto por este orden:
JUAN SERRANO "FINITO DE CORDOBA"
(Sabadell 6 octubre de 1971) Aunque se le
considera de Córdoba, desde niño creció en
El Arrecife (Códoba). Debutó el 27 junio de
1987 en Santiponce (Sevilla). Debutó con
picadores en Marbella el 25 marzo de 1989

en un cartel completado con Espartaco
Chico y Pepe Luis Martín. Tomó la alternativa
en Córdoba componiendo cartel con Paco
Ojeda y Fernando Cepeda el 23 mayo de
1991 con toros de Torrestrella. Confirmó la
alternativa en Madrid el 13 mayo de 1993
acartelado con Ortega Cano y Manuel
Caballero. El 21 octubre de 2001 se casó en
Córdoba con la presentadora de televisión y
actriz Arancha del Sol. Finito ha conseguido
deslumbrar por su arte. Tiene clase, estilo,
pero es ahora cuando está viviendo su
momento de oro. Juan Serrano siempre ha
tenido mucha clase, y ahora ha encontrado
esa motivación que necesitaba siendo ser
fiel a sí mismo. Cuando parecía que iba a ser
el final de su carrera, ahora "ha renacido" con
ganas y energía.
JUAN JOSE PADILLA (Jerez 23-5-1973)
mantiene el gran tirón taquillero en nuestra
plaza. El Ciclón de Jerez ha sido uno de
los triunfadores de las ferias de Castellón,
Valencia y Madrid. Y por méritos propios
se consolida otro año más en el alto del
escalafón de matadores. Desde que abre
el capote, Juan José, en cada suerte irradia
simpatía. Animoso y siempre profesional,
decidido a triunfar cada tarde.
ABEL VALLS (Castellón 22 octubre de 1986)
Alumno de la Escuela Taurina de Castellón
jóven promesa con excelentes campañas
dejando gratas sensaciones. Debutó con
picadores en Castellón el 14 marzo de
2007 en un cartel completado por Oliver
Soto y Diego Lleonard. Tomó la alternativa
en Castellón de manos de Matias Tejela y
Alejandro Talavante con toros de Fuente
Ymbro el 16 mardo de 2009. El diestro
castellonense vuelve a vestirse de luces
después de cuatro años. Tiene nuevo
apoderado, el diestro Luis de Pauloba por
lo que se muestra muy ilusionado en esta
temporada que se presenta prometedora.

NUEVA TIENDA DE DESCANSO EN VINARÒS

6
V
c/ Tomás Mancisidor, nº 60, bajo 1
Telf.: 964 96 92 89 - 633 151 449

les desea unas felices fiestas

de San Juan y San Pedro !
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Emoció, alegria, records, rialles, sorpreses... de tot va haver en l'acte de graduació dels alumnes de sisé curs de Primària del CEIP "Assumpció" que se celebrà
al saló d'actes del Vinalab. Va ser una gran festa: parlaments de la directora, les tutores i a més, fóu distingida Marisa Wienese, pels 20 anys que ha estat col.
laborant amb l'AMPA.

Ya puedes

reservar

LOS LIBROS DE TEXTO
infantil, primaria i secundaria

para el próximo
curso escolar

Es la justicia que hay
Si alguien la ley entiende
y la aplica con razón
sin dejarse influir,
por cuestiones de interés,
cuántos estarían hoy
en la cárcel, bien cerrados
y sin ningún privilegio
con sus bienes embargados,
sin dinero y sin honor.
Se emplean muchas argucias;
los abogados las saben,
y estiran los procesos
para que nunca se acaben.
Y sin saber leyes, nosotros,
sabemos lo que es justicia,
sin artilugios ni cuentos.
Sin posibilidad de hacer
la justicia popular,
no hay otro remedio que sufrir,
con la injusta impunidad.
Y esto es lo que hay;
es la triste realidad
Carlos García Gallardo
Vinaròs 18.06.2017
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Hoteles RH inaugura en la octava planta del Hotel RH Vinaròs Playa
la terraza “PURA VIDA” con una de las mejores vistas de Vinaròs

Esta terraza, con vistas espectaculares sobre todo el litoral de la ciudad se transformará en
terraza chill-out por las noches, para ofrecer un complemento muy atractivo a sus clientes.
A la inauguración de la misma asistió el
Ilustrísimo Señor Alcalde-Presidente Enric Pla
Vall, del Ayuntamiento de Vinaròs, así como
otras autoridades locales, quedando muy
complacidos por las magníficas instalaciones
que se han realizado.
Con esta inauguración, Hoteles RH manifiesta
su compromiso por ofrecer a sus clientes
instalaciones, cada vez más atractivas, en sus
hoteles.

Hoteles RH, que cuenta con diversos hoteles en
varias localidades de la Comunidad Valenciana:
Vinaròs, Peñíscola, Gandía y Benidorm, es una de
las cadenas líderes en gestión medioambiental
y habiendo obtenido ocho de sus hoteles
certificados en ISO 14064-1 de Huella de
Carbono.
La presentación incluyó una visita por las completas
instalaciones del Hotel y sus habitaciones con magníficas vistas.
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Sous, auditories i
altres cuentos

Avalem Jove plus

Per Hugo Romero

Membre de la executiva local PSPV-PSOE

Per Jordi Moliner

La
passada
setmana
l’ajuntament va rebre bones
noticies.
Per
un
costat,
l’aprovació d’un ajut de la
Generalitat Valenciana per a millorar les zones
industrials de Vinaròs. Per un altre costat, el
programa a què ens referim avui, anomenat
AVALEM JOVE PLUS, i que va confirmar la nostra
regidora d’ocupació María Cano, del qual la nostra
ciutat, Vinaròs, rebrà 120.451,81 Euros.
Aquesta quantitat és la primera part del total de
les subvencions que es rebran d’aquest programa,
i l’ajuntament n’aportarà altres 58.000 euros. Està
destinat a la contractació d’almenys 7 joves menors
de 30 anys amb determinades titulacions i que es
troben a l’atur, per a treballar en departaments
de l’administració pública local, en particular a
l’ajuntament. El període de contractació és de 12
mesos a jornada completa.
Per a beneficiar-se d’aquestes places, els
demandants han d’acomplir una sèrie de
condicions, com ara:
Estar en possessió d’una titulació
acadèmica.
Ser menors de 30 anys.
Estar inscrits al centre SERVEF com a
demandants d’ocupació.
Estar inscrits al programa de Garantia
Juvenil.
L’ajuntament presentarà l’oferta de treball al centre
Servef de Vinaròs, el qual realitzarà la preselecció
de les persones candidates.
Els socialistes tenim clar que l’obtenció de treball és
una urgència per a gran part de la població, i som
conscients que els joves són el col·lectiu que amb
més percentatge pateix l’atur. Aquest programa
ajudarà a millorar aquesta situació i, al mateix
temps, podrà pal·liar els problemes d’acumulació
de feina a les administracions públiques locals
com a conseqüència de les retallades. I si, a més,
a la nostra ciutat es poden donar oportunitats als
joves titulats, que generalment han de viatjar a les
grans ciutats o fora del país per a poder treballar
en alguna feina relacionada amb els seus estudis,
aquest valor afegit es queda aquí, entre nosaltres.
Aquesta és una noticia positiva amb la qual volem
desitjar bones festes de Sant Joan i Sant Pere a
tots els vinarossencs i visitants de la nostra ciutat,
esperant que gaudeixin de la nostra hospitalitat i
serveis.

Jo sé que tinc
fama de cabudet,
però crec que
quan una qüestió o pràctica és beneficiosa
per a la nostra societat o el nostre planeta,
em costa molt no involucrar-me en l'intent de
desenvolupar eixos projectes. I un dels temes
en el qual estic cada volta més convençut es en
el reciclatge, en impulsar des de l'administració
un canvi de model, més sostenible més eficient
i més ecològic. Les periòdiques reunions amb
el Director General de Canvi Climàtic, l'allau
de xifres, la informació i coneixement per
part meua de la quantitat de materials que
fabriquem i no reciclem o dels percentatges de
brossa que fa cap a l'abocador sense reciclar,
em fa esgarrifar. Sabeu que els envasos de
iogurts beguts no es poden reciclar i que es
fan milions i milions d'unitats al País Valencià?
O que algun tipus d'ampolles blanques de llet
porten un component que ja no es reutilitzable
i és impossible separar-lo de la resta per
al seu reciclatge? O que cada any surten
vaixells carregats de plàstics contaminats
amb lixiviats, cosa que fa impossible
la seua reutilització i fan cap a la Xina i d'altres
països asiàtics per a fer roba i d'altres? Aprofitant
les laxes lleis locals ens tréiem de sobre un
problema, sense voler-nos donar compte que
no estem tots sols en l'aldea d'Asterix, que vivim
en una aldea global i el que fem a l'altra punta
del món també ens acabarà afectant. Espanya
cultiva ja més de dos milions d'hectàrees en
Ecològic, producció que marxa en gran part
als països del nord d'Europa i Escandinaus.
Amb un cost d'empremta de carboni enorme.
Això ho hem de canviar i ho hem de fer des de
casa nostra, fent petits canvis en els nostres
costums, tornant als productes de proximitat
i temporada. Canviant el sistema actual de
reciclatge, al servei de les grans empreses i
que només és eficient en aquells materials dels
quals es poden traure un alt rendiment
econòmic. I eixe no és el camí, el camí és traure
un alt rendiment ecològic, sostenible i de futur.
Del SDDR parlarem un altre dia.

Per Fernando Juan

Pareix que amb l'arribada de l'ona
de calor han desaparegut de cop
els temes amb què l'oposició, dia
si dia també, intentava torpedejar
el treball de l'Ajuntament de
Vinaròs. Solucionat el problema
de correus, estem tornant a veure com no en
tenen d'altra que recórrer a temes tan gastats com
el jornal de l'Alcalde (el més baix de tot el País
Valencià) i a una auditoria ciutadana que tarda a
arribar. I que quan arribe, si no queden contents a
causa de la naturalesa no professional d'aquesta i si
així ho volen, nosaltres mateixos donarem suport a
què es realitze una de professional finançada per
l'Ajuntament. També la suposada il·legalitat amb
què s'enterraven els nostres finats al cementeri,
que amb tant d'entusiasme anunciava la premsa
provincial afín al Partit Popular, ha desaparegut del
mapa.
Igualment, el petit "regalet" que l'anterior govern
municipal ens havia deixat amb l'edifici del PROP i
una vegada demostrat que ens hagués costat més
d'un milió d'euros als vinarossencs, ha deixat de
ser notícia.És per això que ens alegra molt poder
disposar ara mateix d'unes poques línies en aquest
escrit per explicar el treball dels nostres regidors,
ja que no les haurem de gastar informant els
ciutadans de la realitat de les desinformacions del
Partit Popular i la resta d'oposició.
Les millores de les instal·lacions a la platja del Fortí
d'un esport tan popular com és el volei és una de
les accions de les quals ens sentim més contents,
ja que va ser un dels projectes elegits per la
ciutadania dintre dels pressupostos participatius
de la regidoria de Govern Obert. També la reparació
de la Carpa de l'Atlàntic o la imminent apertura
d'un altre pàrquing gratuït al carrer Sant Francesc,
són algunes de les tasques realitzades de cara a
les Festes de la Fira de Sant Joan i Sant Pere que
donaran el tret de sortida a la campanya d'estiu al
nostre poble.
Festes en les quals com tots els anys, qui vullga
anar als bous podrà anar, qui vullga sortir a la
processó ho podrà fer i qui vullga anar als sopars
de gala privats, per suposat que també. No serem
la gent de Tots i Totes Som Vinaròs qui iniciarem
una campanya de acoso i derribo ni senyalarem
amb el dit a cap polític al qual no li agrade passar
el seu temps lliure fent el mateix que nosaltres.
Això ho deixem per la vella política, acostumada
a barrejar les seues conviccions privades i gustos
amb la vida pública i institucional.

Tu Imprenta
de siempre
Dr. Fleming nº
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Vacacionismo

Fira i Festes de San Joan i San Pere

Por Elísabet Fernández Millán

Per Maria Dolores Miralles

Vacacionismo
es
tomarse la vida con
de Vinaròs
www.ppvinaros.es calma, disfrutar del
paisaje y del día a día.
Vacacionismo es no hacer nada, ver pasar los días
tumbado en la playa o en el chiringuito. Y por
desgracia para todos nosotros vacacionismo es lo
que llevan practicando desde hace ya dos años los
once concejales del tripartito.
El vacacionismo es importante, e incluso necesario,
pero practicarlo en tu ciudad cuando tienes la
responsabilidad de gobernar es una completa
irresponsabilidad porque los problemas de los
ciudadanos, de los miles de vinarocenses que
esperan respuestas rápidas a sus demandas, no
pueden esperar.
Afortunadamente son muchos los vinarocenses
que confiaron en cualquiera de los tres partidos del
gobierno que se han dado cuenta que los discursos
utópicos de sus campañas electorales nada tiene
que ver con la realidad.
El sector turístico es una buena prueba de ello.
Dos años sin constituir el Consell Municipal de
Turisme, sin escuchar a nadie del sector, de los
que entienden y arriesgan su dinero para crear
empleo y riqueza. El concejal de Turismo viaja por
las ferias de turismo de toda España, pagando el
Ayuntamiento por supuesto, para volver a Vinaròs
y seguir con su vacacionismo.
¿Ideas innovadoras? ¿Nuevas promociones de la
ciudad? Ninguna. Vivir los doce meses del año en
completo vacacionismo se ha convertido en su
forma de gobernar.
Estamos ya en plenas fiestas y feria de San Juan
y San Pedro cuya principal novedad es el elevado
número de damas que representan a las entidades
y clubes de nuestra ciudad. Una propuesta del
Partido Popular que fue rechazada por el tripartito
pero que afortunadamente el Consell de Festes
aceptó.
Quizás muchos no recuerden como en 2011, nada
más llegar el Partido Popular al gobierno local,
nos encontramos únicamente con cinco damas.
Logramos año tras año incrementar la participación
de damas y con ellas la participación de los
vinarocenses en nuestras fiestas más tradicionales.
Nuestra propuesta de ahora buscaba, y por lo visto
lo ha logrado, seguir dinamizando nuestras fiestas
y también nuestra economía local.
Ahora toca vivir las fiestas, después disfrutar del
verano y recuerden que en estos días ustedes
podrán saborear un estilo de vida que el tripartito
lleva practicando todos los días desde hace dos
años, el vacacionismo.

Any rere any, amb el començament de l’estiu,
arriben les festes de San
Joan i San Pere, festes
majors del nostre benvolgut
Vinaròs, on s’uneix diversió i tradició.
Aquest any les festes comencen el 22 de juny amb
la proclamació de les Reines i Dames a l’envelat i
es perllongaran fins al 2 de juliol. Com a novetat
conclouran amb un piromusical que portarà per
nom “La vida és una revetlla”
L’acte amb què s´han iniciat les festes està lligat
a la cultura més popular de Vinaròs: el dijous per
la vesprada, la plaça de l’Ajuntament va quedar
envaïda pel confeti, la traca infantil i la tradicional
salutació de les reines i dames acompanyades
pels nostres Nanos i Gegants.
Sense dubte són les festes que major arrelament
tenen en el temps donat que provenen d´un
privilegi concedit pel rei Carles II, l’any 1686 .Són
dies on familiars, amics, veïns, ens retrobem al
carrer. La nostra ciutat es transforma de llum i
color, i tant els vinarossencs com aquells que
s’apropen a Vinaròs, poden gaudir durant uns
dies d’un ambient festiu i divertit.
Des el PVI, volem desitjar a tots els vinarossencs i
vinarossenques, i especialment a les dues reines
i les 35 dames, unes bones festes. Sou l’orgull i
la representació d’una ciutat activa, canviant
i diversa. Gràcies a totes vosaltres , a les vostre
famílies, a totes els entitats locals i col.legis
que representeu, perquè sense el vostre esforç
i treball, aquestes lluidores festes no serien
possibles.
També volem felicitar al mantenidor de les festes,
Tian Gombau, reconegut actor, director i autor
teatral. Ha estat premiat en nombroses ocasions
per la seua feina ben feta i ha donat a conéixer
les seues obres arreu del món. També a Pepito
Masip, antic cap de la brigada municipal, que ha
estat escolllit Alè Vinarossenc 2017, distinció que
atorga la Fundació Caixa Vinaròs.
Per finalitzar volem fer una crida a la participació
de tots els vinarossencs, Cal gaudir al màxim
d’aquests dies. Que ningú es quede a casa, i que
tots plegats siguem capaços d’omplir els carrers
d’alegria, color i diversió.
Bona Fira i Festes de San Joan i San Pere.
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Manuel Villalta-AAVV Migjorn
BCN CITY BALLET

EXERCICI DE PODER
Des de l'Associació de Veïns Migjorn de Vinaròs, en alguns que allí fan i pasturen. El poder com s'
hem comprovat en els últims dies com cada partit ha demostrat a Vinaròs durant molts anys sobretot
pólitic amb representació municipal ha fet balanç el les legislatures governades pel Partit Popular
dels dos anys de l' actual legislatura. I com hem amb majoria absoluta a fet que es creguen el
comprovat cada partit ho ha fet com ha volgut que no són. I això ha sigut motiu perquè moltes
Auditori Municipal Ayguals d’Izco
o li ha interessat, sobretot el Partit Popular que vegades no hagen atés a la responsabilitat que
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Saw Comedy Show
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Morralet

Andrés Albiol

Marrajeros preparando las piezas de atúnes en lonja.

Mar festivo con solsticio veraniego

Semana entrada en fiestas y que las aguas respetaron con calmas. Se pudo faenar cómodo
en todas las pesquerías los cinco días hábiles, ya que S. Joan cae en sábado. En cambio para
S. Pere caerá en jueves y no se trabajará, de manera que el próximo periodo semanal será
de cuatro jornadas laborales. La producción de pescados y mariscos fue buena al bou. La
llum llevó peix blau. La xarxa desembarcó nuestro crustáceo rey, y los palangreros llevaron
pescado d’escata y atún blanco.

La pesca de arrastre compuesta por nueve barcos subastaron a diario multitud de especies de todos
los fondos, como cigala, gambas, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, peluda, rape,
caracol, galera, maira, pejerrei, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, lisa, canana y morralla.
El cerco el lunes una traíña nuestra capturó 550 cajas de boquerón y 50 de sardina plateada. El martes
de nuevo arribó con 400 cajas de seitó y 100 de sardina. Y el miércoles otra vez vendió 300 de ‘oro azul’
y 100 de sardina.
La flota artesanal de los artes menores, unas diez barquitas trasmalleras se dedican a la extracción de
langostino y conjuntamente llevan sepia. Un par lo hizo al lenguado y rombo. Otra subastó mabre,
pagel, corba y sorella. Y otra operó por Columbretes para traer langosta, bogavante, cabracho, dentón,
chopa y mamona.
El palangre costero dos embarcaciones capturaron con anzuelo lubina, dorada, pargo, sargo, congrio y
bacoreta.
Y un marrajero forastero arribó con 100 ejemplares de albacora (bonito del norte, atún de aleta larga)
que dieron en báscula un total de 1.000 Kg., también llevó pez espada y 200 Kg. de listado, que es un
túnido de 5 Kg de poca calidad.

Ecos de ‘Mar’; Auge de pasajeros en Puertos

El balance de personas transportadas en 2016 en los puertos españoles fue de 32,6 millones, o sea, un
4,6% más que el año anterior. De ésta cantidad 8,7 millones fueron cruceristas embarcados en 3.958
barcos.
El primer puerto español es Barcelona con un total de 3,958.960 de viajeros, que desglosando dicha
cifra tenemos a 773.623 que iniciaron el embarque, a 782.196 que desembarcaron y a 1,127.775 de
tránsito, para dar un subtotal de 2,683.594 cruceristas turísticos a bordo de 770 navíos. Y lo que respecta
al otro subtotal de la línea regular de transporte, la Ciudad Condal tuvo 1,275.366 pasajeros. De ésta
forma en el ranking europeo Barcelona es el líder, y en el mundial está en 4ª posición.
En España la 2ª posición está ostentada por Baleares con 1,8 millones de viajeros y le sigue Las Palmas
con 1,1 millones, que en cambio ambos sufrieron un descenso medio del 9%.
Referente al puerto de Castellón se cerraba el pasado ejercicio con una estimación de llevar al Grau a
50.000 pasajeros.

És conegut com una espècie de polpet, sent
utilitzat per a fregitel·los com a aperitiu. També li
diuen orellut xicotet. En castellà globito diminuto.
El seu nom científic és Sepiola affinis.
És del tipus dels Mol·luscos i de la classe
Cefalopoda. Este invertebrat marí corporalment
és simètric i dividit en compartiments. El cap en la
part superior rodeja a la boca i té 8 braços cefàlics,
a més de 2 tentacles retràctils. Té un parell d'ulls
molt sofisticats. I el tronc en forma xaparra, amb
el bord superior soldat al cap, posseïx ales laterals
arredonides. En la cavitat paleal té les brànquies
per a absorbir l'oxigen de l'aigua per a la respiració.
A més d'una bossa amb tinta negra per a tirar-la
com a element dissuasori quan es veu atacat. Per
a atrapar a les preses en els tentacles hi ha 6 fileres
de ventoses xicotetes que s'engrosan cap a la base.
L'aparell bucal és posseïdor poderoses mandíbules
a manera de pic de lloro.
Talla 4 cm. És de color terrós violeta en especial
en la part superior. L'exterior dels braços tenen
una filera de cromatófors, que són cèl·lules amb
pigments luminiscents per a canviar la coloració.
Sol caminar sobre el llit fangós. Pot nadar a
propulsió a doll tirant l'aigua respirada, que l'emet
per mitjà d'un sifó que li travessa el cos.
Per a la reproducció, després de l'acoble que li fa
el mascle per mitjà d'un braç, la femella depositarà
ous. Al cap d’uns dies eclosionen en larves que
creixeran per a convertir-se en adults. S'alimenta
de peixets, bibalves, etc. Té molts enemics com a
peixos majors que ell, etc., ja que és un mos carnós
molt abellidor, per això sempre està amagat. Viu
fins als 30 m. de profunditat. Preferix soterrarse en l'arena. Sols es capturen uns pocs amb art
d'arrossegament. De valor comercial mig.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE MAIG DE L’ANY 2017 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrita (Raya)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Veta (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orà (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)

368 Kg.
615
1.023
184
306
5
151
974
536
200
114
875
24
1.306
217
7.860
2.650
17
40
2

Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Aranya (Araña)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Serviola, P. limón)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)

91
57
536
14.738
383
4.413
2.304
407
2
154
6.501
2.201
133
2
16
211
2.528
3
1.562
118
127

Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Total.............................
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)

115
3
402
202
42
5
30
16
5
6
3
4
14
16
______

54.834

1.479
283
40
993
14

Gamba (Camarón, Quisquilla)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sepia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón, Pulpo patudo)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total……………….……..
Total
d’Arrossegament..........
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)
Sardina
Total de Cèrcol.......................

163
2
_____
2.976
271
220
855
56
1.712
1.789
11
10
218
5
_____
5.149
62.959
6.070
2.437
_____
8.507
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ATLETISME. Club Esportiu

Lliga nord cursa de muntanya
En plena temporada de curses de
muntanya, els nostre representants
locals del Club Esportiu Vinaròs, no
deixen escapar cap pòdium.
Cal destacar els resultats de Vicent
Beltrán,, 1r lloc a Oropesa i Vall d'Alba, i
un 2n lloc a Catí.
També tenim al Club a Pau Forner, 1r
lloc a Vall d'Alba i Catí, i 2n a Atzeneta i
Borriol. I de moment líder a la Lliga Nord
de Castelló.
Ànims a tots els participants.

IRONMANS

Ironmans Vinaròs, subcampeones de España
El club de Fútbol Americano y Fútbol Flag Ironmans
Vinaròs, consiguió el pasado fin de semana el
SubCampeonato de España en categoría S-13, en la
Spanish Flag Bowl disputada en Calatayud.
Tocaba dar el broche final a esta gran temporada que
ha realizado el club Ironmans Vinaròs, y para ello se
desplazaban las categorías S-15 y S-13 clasificadas
para el Campeonato de España, a la ciudad de
Calatayud, donde se disputaría la Spanish Flag Bowl
durante todo el fin de semana. Un gran número de
aficionados acompañaron a los jugadores para dar
ánimo desde las gradas.
FASE PREVIA:
Arrancaba la categoría S-15 dirigida por el entrenador
Alejandro Messeguer que disputaría los 3 partidos de
la fase previa el sábado.
S-15 IRONMANS VINAROS 26 - 18 TORRELLES
LEGENDS
Duro encuentro para los de Vinaròs frente a unos
Legends que ya se conocían de la temporada regular
catalana. Partido abierto hasta el último minuto que
se hubiese podido inclinar hacia cualquiera de los
dos equipos, llevándose la victoria los de Vinaròs.
Cabe destacar que a pesar de ser un encuentro
complicado, limpio pero duro, ambas aficiones se
felicitaron al terminal el encuentro.
S-15 IRONMANS VINAROS 7 - 19 MOLINA VIPERS
Siguiente encuentro frente a unos Murcianos claros
aspirantes al título nacional. Ironmans Vinaròs plantó
cara pero las imprecisiones de los Vinarocenses y la
velocidad de Vipers hicieron que no fuese posible
conseguir una victoria y poder aspirar a la final del
domingo.
S15 IRONMANS VINAROS 6 - 20 LAS ROZAS BLACK
DEMONS
Con unas condiciones metereológicas extremas, a
las 17:00 empezaba el último encuentro con una
temperatura que rozaba los 40º grados, un césped
artificial ardiendo simulaba un paisaje infernal.
Ironmans sin apenas cambios se enfrentaba a Black
Demons con muchos jugadores en la banda y esto
provocó un rápido cansancio de los Vinarocenses
que después de disputar 2 encuentros ya tenían
sus fuerzas mermadas. Pero como unos espartanos
lucharon hasta el final y muestra de ello aún
perdiendo por 20-0 sacaron fuerzas de donde no
habían y lograron realizar un Touchdown dejando
patente sus ganas de jugar frente a condiciones
adversas.
La categoría S-13 tenía por delante 2 encuentros
de la fase previa para clasificarse a la semifinal del
58

domingo. Los jugadores entrenados por Victor
Casajuana no podían perder la concentración si
querían tener aspiraciones al título nacional.
S-13 IRONMANS VINARÒS 44 - 0 GIJÓN MARINERS
La categoría S-13 iniciaba el campeonato frente a
unos Gijón Mariners con la incógnita de ser la primera
vez que se veían en un terreno de juego, pero
Ironmans tuvo un encuentro rozando la perfección,
anotando en todos sus drives de ataque y con una
férrea defensa, no dejaron ninguna posibilidad de
anota a los Asturianos. Aprovechando el resultado,
se dieron muchos minutos de juego a los jugadores
S-11 que vinieron a apoyar a sus compañeros S-13
S13 IRONMANS VINAROS 32 - 12 BARBERA
ROOKIES
Partido trampa que enfrentaba a dos equipos
conocidos. Rookies ha sido el único equipo que ha
ganado a Ironmans durante toda la temporada y esto
provocaba mucha incertidumbre para saber quién
se llevaría el encuentro. Y así fue, encuentro muy
igualada durante toda la primera parte y no fue hasta
los últimos compases de la segunda parte que se
distanciaron los de Vinaròs en el marcador sacando
una buena ventaja. El resultado no refleja la igualdad
y rivalidad que hubo en el campo.
Después de estos encuentros, quedaban definidas
las fases finales para el Domingo. La categoría S-15
disputaría el 5º-6º puesto frente a Hospitalet Pioners
y los S-13 jugarían la semifinal frente Wolves de Sarriá
de Ter.
FASE FINAL
S13 IRONMANS VINAROS 39 - 0 WOLVES SARRIÁ
DE TER
Los de sarriá con una baja muy importante de su
Quarterback titula, no pudieron con unos Ironmans

que tenían muchas ganas de disputar la final nacional
y no bajaron la guardia en ninguna jugada.
S15 IRONMANS VINAROS 34 - 13 PIONERS
L’HOSPITALET
Partido por el 5º y 6º puesto frente a unos Pioners
subcampeones de la liga catalana y que perdieron
en el enfrentamiento de liga regular. Aunque los
pronósticos daban un encuentro a favor de los de
l’Hospitalet, Ironmans ejecutó un partido sin errores
y muy concentrados en defensa, lo que demostró
el buen trabajo que se ha realizado esta temporada
con los jugadores que se han llevado a Vinaròs un
merecido 5º puesto nacional.
S13 FINAL NACIONAL IRONMANS VINARÒS 12 - 20
MOLINA VIPERS
Tocaba el turno de disputar la ansiada final.
Repitiendo un escenario infernal rozando de nuevo
los 40º a las 12:30 empezaba la final nacional de la
categoría S-13. Como cabía esperar, los dos mejores
equipos de España realizaron un encuentro muy
emocionante, con un contínuo intercambio de
ataques, intercepciones, grandes jugadas de carrera,
defensas agresivas, pero los de Molina del Segura
realizaron una anotación más y Ironmans Vinaròs no
remató 2 puntos extra cosa que inclinó la balanza
para los de Murcia en un encuentro digno de una
FINAL NACIONAL. Enhorabuena a Vipers por el título.
Desde estas líneas felicitamos a todos los jugadores
que han disputado el campeonato nacional: Judith,
Pau, Albert, Marius, Adam, Santi, Gerard, Sebas, Marc,
Iker, Ivan, David, Paula, Jose Abel, Gerardo, Carlos e
Iñaki, sois unos grandísimos jugadores!
Mención especial a las “IRONMAMIS” que estuvieron
animando sin descanso bajo un calor infernal.
GRACIAS A TOD@S!!
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III Edició 5k y 1.500m urbans Ciutat de Vinaròs

Aquest passat dissabte 17 de juny, el Club
Esportiu - Facsa Aigües de Vinaròs va organitzar
un any més una nova edició dels 1500 metres
Urbans per a les categories més menudes i la
3a edició de 5K Ciutat de Vinaròs, una prova
que ja está consolidada en la nostra ciutat
i cada any augmenta més en participació.
Les curses escolars i 1500 metres Urbans van
començar a les 19h i es van realitzar a l'avinguda
Jaume I. Nombrosos xiquets i xiquetes de la
ciutat van participar en les diverses curses on
van destacar en gran part, el més joves del Club
Esportiu, confirmant el bon treball que se está
realitzant en la base de club per part d'Andrea
Cabré i Eva Sorlí.
A les 20h va donar començament una nova edició
del 5k Ciutat de Vinaròs. Aquesta 3a edició tingué
una novetat en el circuït, que van agraïr molt tant
els atletes com el públic en general, ja que va
transcòrrer per dalt del passeig marítim i no per
baix del túnel del parquing com en l'anterior edició.
Hi hagué un gran treball per part dels voluntaris
del Club Esportiu en l'organització per millorar
l'edició anterior. També destacar el magnífic

treball per part de l'Ajuntament i la Policia
Local que hi estigué formidable en el control
i recolçament en tot moment amb el club.
En quant a la participació, destacar els nombrosos
atletes del Club Esportiu i de la Asociació Repte
10k, a més a més, d'atletes locals no vinculats a cap
club i atletes de fora de la provincia.
En categoria absoluta el guanyador fou Miguel
Angel Sánchez del club Sportech Teruel amb
16'55",seguit d'Andrés Pascual del club triatló
Davima i Guillem Segura del Club Esportiu Facsa Aigües de Vinaròs.En categoria absoluta
femenina, Marta Lluch del Club triatló Peñiscola
fou la guanyadora amb 20'32",seguida de
Maribel Arenós del Club Esportiu- Facsa Aigües
de Vinaròs i Romina Querol del Repte 10k.
En categoria veterana, el guanyador fou Paco
Balastegui del Club Esportiu- Facsa, seguit de
Bienve Alfara i Sebastian Quixal. En veteranes
es van imposar les atletes del Club Esportiu,
amb la primera posició de Maribel Arenós, que
fou la segona de la general, seguida per Laura
Contreras i M.Jesús Caballé. Destacar per últim, la
segona posició de Pau Forner del Club Esportiu en

categoria sub-20.
Agraïr als nostres col·laboradors d'aquest 5k,
Consell Municipal d'Esports, Caixa Vinaròs,Redó
Seguretat, Orotana,Nova Nutrició, Esports Bazar
Arín, Fotogrames i al nostre sponsor oficial FACSA
- AIGÜES DE VINARÒS i tota la gent que ens ha
ajudat per a que aquest event fou un èxit.

XIV Cursa Festes de la Joventut de la Salsadella
El diumenge 11 de juny es celebrà a La Salsadella la XIV
Cursa festes de la Joventut, amb una gran participació
d´atletes del Club Esportiu – Facsa Aigües de Vinaròs de
totes les categories. Entre els resultats més destacables
per categories;
-Iniciació femenina-masculina: 3ª Llum Ocaña y 2º Pablo
Ribera
-Benjamí femení-masculí: 1ª Júlia Mateu / 2ª Lola Ocaña
i 3er Ruben Miralles
-Aleví femení: 1ª Agueda Cid
-Infantil femení: 1ª Luz Altaïr Cid
-Senior/Veterà masculí: 1er Guillem Adell / 3er Guillem
Segura
-Senior/Veterà femení: 1ª Carla Masip / 2ª Maribel Arenós
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües de
Vinaròs i les col·laboracions de Nova Nutrició i Sports
Arin.
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8ª Regata creuers Festes Sant Joan i Sant Pere

El pasado domingo 18 de junio con motivo de las Fiestas
Patronales de Sant Joan i Sant Pere, el Club Náutico
Vinaròs celebró la 8ª Regata Creuers de Festes, incluida
dentro del calendario de la FVCV, y con la colaboración
del CME. El recorrido era un bastón barloventosotavento, con una vuelta para la embarcaciones de la
clase B, y dos vueltas para la clase A. La regata se realizó
en frente la platja del Fortí, desde donde los bañistas
pudieron disfrutar de la prueba, la cual fue bastante
rápida debido a las buenas condiciones del viento. Al
finalizar la prueba se hizo entrega de los obsequios a
las tres primeras embarcaciones de cada una de las dos
clases, y se contó con la presencia de la Reina y Damas
de las fiestas patronales.

CLASIFICACIÓN GENERAL
Embarcación
Patrón

CLASE A__________________________________
1º LLANGOSTÍ
José MªVidalC.N.Vinaròs
2º HEPTA
Emilio Sospedra
C.N.Vinaròs
3º XE QUE CAFE
Martín Ribes
C.V.Benicarló.
CLASE B____________________________________
1º TOP MAGIC
Mariano Suñer
C.N.Vinaròs
2º FREEDOM WIND Manel Celma
C.N.L’Ampolla
3º ALTAIR IV
Gerard Devove
C.V. Benicarlo

Rememoranzas futbolísticas vinarocenses

Andrés Albiol

De camino a la pretemporada, en
éste compás de espera de fichajes,
etc., nostálgicos recueros acuden a
las mentes de aficionados al Vinaròs,
C.F., ahora, en tiempos veraniegos,
en especial cuando antaño, allá por
la década de los años 40, en que el
equipo de futbol de nuestra ciudad
había conseguido ganar (quedaron
imbatidos)el
Campeonato
Provincial
de
Balompié,
concretamente la temporada
1945-46. Por ello, ahora, los hijos
del entonces capitán del conjunto
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vinarocense, Ramón Plá Marín,
nos han mostrado unas fotos
de aquella efemérides para que
queden siempre en el recuerdo.
El campo de fútbol local es el
conocido como de la calle Santa
Magdalena con fecha 7-7-46 y
la alineación de la foto es; de
pié; Andreu, Farga, Mario, Selma,
Fábregas, Fonellosa, Arenós, Valls,
Fernández, Ibáñez (presidente).
Agachados;
Peña,
Montañés,
Lores, Verge, Plá, Justo y Lombera
(entrenador).
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8º Open Curricán Festes Sant Joan i Sant Pere
Con motivo de las Fiestas Patronales de Sant
Joan i Sant Pere de la Ciudad de Vinaròs, el
Club Náutico celebró el pasado sábado día 17
de junio el 8º Open Curricán Festes Sant Joan i
Sant Pere, puntuable dentro del calendarios de
la FPCV y con la colaboración del CME. La salida
de la prueba se efectuó a las 7:00 h, dando por
finalizada la prueba a las 12:00 h, ya que el día no
era muy propicio para realizar grandes capturas,
peso a ello todos los participantes obtuvieron
su premio. A las 13 horas se daba comienzo el
pesaje de las capturas, para conocer a los tres
primeros clasificados y la pieza mayor, con la
presencia de la Reina y parte de su corte de

damas de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere,
las cuales hicieron entrega de los trofeos a los
ganadores.
Piezas capturadas: Jureles, Jurelas, espetón,
lirios,
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º CONCHA Joan Agustench Soriano 6,600
kg
2º AUDAZ
Gilberto Ferré Tomás
4,820 kg
3º SUMAKA Rubén Núñez Mendoza 4,280 kg
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º AUDAZ Gilberto Ferré 0,840 kg

Trofeo de
fiestas de
ajedrez
El paseo marítimo acogió
el domingo 18 de junio el
trofeo de fiestas de ajedrez
en categoría absoluta e
infantil organizado por el
Club de Ajedrez Ruy López
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XXII Travessia a la platja del Fortí

El dia 18 de juny es va celebrar
la XXII Travessia a la platja
del Fortí, aquest any amb
una alta participació de
nadadors i, també amb la
novetat d’entrar en el primer
trofeu de aigües obertes de
la Diputació. La travessia va
constar de 4 proves; la més
llarga de 3250m, que es
podia participar amb l’edat de
14 anys; després la de 1000m a
partir de la categoria aleví; la
de 500m i per últim per als
més petits la de 100m. En la
prova de 3250m van participar
un total de 130 nadadors
aproximadament,
els
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guanyadors
absoluts
de
la prova van ser David
León i Paula Pagá. En la
de 1000m van ser Carla
Bernial i Andreu Jovani.
En la prova de 500m els
guanyadors van ser Daniela
Muñoz i Xavier Pagá. I en la
prova dels 100m va ser més
nivell més participatiu que
competitiu. En acabar totes les
proves es va fer l’entrega de
trofeus en la carpa de l’Atlàntic
amb la presència dels
regidors
Begoña
López,
David Adell i Marc Abella
acompanyats per les dames
de festes 2017.

David León (pirmer) en el moment d'entrar a la meta
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Tauler Municipal
L’Ajuntament informa:

El dijous 29 de juny, festivitat de Sant
Pere, no hi haurà mercat ambulant.
El jueves 29 de junio, festividad
de San Pedro, no habrá mercado
ambulante.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

1.

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de
manera gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la
seva tramitació serà el dia 7 de juliol de 2017
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

-

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es

Aquest estiu, no et perdis les visites guiades que tenim
programades a Vinaròs. Durant la Fira i Festes de Sant Joan i
Sant Pere 2017 es realitzaran les següents visites teatralitzades:
Dimarts 27 de juny a les 19.00 h.
El centre històric i les guerres carlines del segle XIX"
Visitarem la muralla carlista i pujarem al camí de ronda de
l'esglèsia Arxiprestal de l'Assumpció, un espai singular a la
Comunitat Valenciana.
Dijous 29 de juny a las 19.00 h
El paratge natural de Sòl de Riu i els pirates"
Visitarem els penya-segats, la flora autòctona, les vistes
panoràmiques al Delta i arribarem fins el riu Sénia, frontera
política i administrativa durant segles entre el Regne de
València i el Principat de Catalunya.
El preu per visita és de 3 euros per a adults i de 1,50 euros per
xiquets i xiquetes de 7 a 12 anys. Els menors de 7 anys poden
assistir gratis. En tots dos casos l'hora d'inici de les visites serà
a 19:00 h. Les entrades es poden comprar en línia a través de
www.turisme.vinaros.es.
Cal destacar que les dates indicades són les definitives, ja que
hi ha hagut una modificació respecte a les que apareixien
indicades inicialment en el programa d'actes.

Tauler Municipal
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PUBLICITAT

volum 4

La

La Restauració

Restauració

volum

4

Vinaròs 1909-1918

Regnat D’alfonso XIII

del llibre d’història de Vinaròs

Regnat
d’Alfonso XIII
Vinaròs 1909-1918

Ramon Puig Puigcerver (1944), a banda de
multitud d’articles publicats en la premsa local,
gairebé sense interrupció
des de 1969, és autor de:
A cavall de la Utopia.
Alcanar (1905-1939),
Cossetània 2001
Els corcs de la
Restauració,
Universitat Jaume I,
2005

Ya puedes

reservar

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

LOS LIBROS DE TEXTO

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

infantil, primaria i secundaria

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

Ramon Puig Puigcerver

4

antinea

para el próximo
curso escolar

“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs
1909-1918” de Ramón Puig

de venta a
‘Els Diaris’
Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
av. Pius XII (cant. Picasso)
24
juny
ADELL

25

juny

SANZ

26

juny

VALLS

zona turística nord, 11

27

juny

MATEU

c. Sant Francesc, 103

18

juny

TORREGROSA

29

juny

PITARCH

30

juny

MARTÍNEZ

1

juliol

FERRER

c. Pont, 83

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
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
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
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
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE MISSES
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

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA

4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35 i 19.45.

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

i 19.45.

Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 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: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 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: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
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
8.45, 12.30 i 16.45
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - 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
8.25
8.30
8.45
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
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
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
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 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
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

(HORARI ESTIU)

 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
 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

BERTA
MOLINOS
ROMERO
En nom de la
Fundació
Caixa Rural
Caixa Vinaròs
us desitja
Bones Festes
de Sant Joan i
Sant Pere 2017!

