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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

El regidor de Participació Ciutadana, Hugo Romero, ha 
presentat aquest matí el calendari de la nova edició 
d'assemblees veïnals, amb un total de 8 reunions previstes 
des del 18 de juliol fins al 27 de setembre, tant a les zones de 
la Costa Nord i Costa Sud, com en altres àrees més properes 
al nucli urbà.
"A més de recollir les diverses queixes i suggeriments dels 
veïns de cada zona, com venim fent des del primer any de 
legislatura, anirem un pas més enllà en aquesta edició i 
l'Ajuntament també va a aportar més contingut a aquestes 
trobades amb una ordre del dia en la qual abordarà diversos 
temes d'interès per a la ciutadania", ha assenyalat Romero.
D'aquesta manera, a més d'exposar l'estat en què es troben 
les sol·licituds realitzades en assemblees anteriors, també 
es parlarà, entre altres qüestions, de quina és la situació a les 
zones afectades per la problemàtica amb Correus, on s'ha 
de restablir novament el servei, així com dels pressupostos 
participatius i la propera creació dels consells de barri.
Aquesta serà, de fet, una de les novetats que la regidoria 
de Participació Ciutadana avançarà en aquesta nova edició 
d'assemblees, per poder explicar als veïns, a peu de carrer, 
en què consistiran aquests consells, qui podrà formar part 
d’ells i quin serà el seu funcionament. "El que pretenem amb 
aquesta nova eina és la institucionalització i normalització 
del que es ve fent en aquestes reunions però amb un debat 
molt més continuat durant tot l'any", ha destacat Romero.
El regidor ha afegit que igual que els consells sectorials que 
ja existeixen en altres regidories, el que es planteja és un 
model similar però en aquest cas dedicats en exclusiva a 
zones territorials i barris concrets, on es puguen abordar 
les diverses problemàtiques que existeixen. El regidor ha 
finalitzat agraint l'elevada participació que hi ha en aquestes 
reunions i ha animat els veïns a seguir assistint a aquestes 
convocatòries que realitza l'Ajuntament amb la finalitat 
de tenir un contacte molt més directe amb el ciutadà. 
 
El calendari de les properes reunions veïnals previst és el 
següent:
- 19 de juliol, a les 19:30 hores: zona Cossis, Boverals, 
Saldonar i Ameradors, amb punt de trobada a la Cala dels 
Cossis
- 26 de juliol, a les 19:30 hores: zona Barbiguera, Triador, 
Cales i Deveses, amb punt de trobada al Carrer del Volantí
- 2 d'agost, a les 19:30 hores: zona de Cala Puntal, amb punt 
de trobada a l'esplanada del carrer de la Cala del Puntal U 
amb carrer de la Cala Puntal V.
- 23 d'agost, a les 19:30 hores: zona Colònia Europa i zona 
Salines, amb punt de trobada a la plaça “de les Moreres”.

- 6 de setembre, a les 19:30 hores: carrers compresos entre 
Botànic Cabanilles, Pilar, Llibertat i Maria Auxiliadora, amb 
punt de trobada al parc del carrer de Les Camaraes.
- 13 de setembre, a les 19:30 hores: carrers compresos 
entre Galícia, Pius XII, Pablo Ruiz Picasso i Sant Joaquim, 
amb punt de trobada a la plaça de l’encreuament entre els 
carrers Andalusia i Sant Andreu.
- 20 de setembre, a les 19:30 hores: carrers compresos 
entre Castelló, Juan Ricart Miralles, Pau Béjar i Febrer de la 
Torre, amb punt de trobada a l'aparcament davant del CEIP 
Manuel Foguet.
- 27 de setembre, a les 19:30 hores: carrers compresos 
entre Maria Auxiliadora, Leopoldo Querol, 29 de setembre 
i Pablo Iglesias, amb punt de trobada a l'aparcament de 
l’necreuament de l'Av. Barcelona amb el carrer del Cervol.

Es presenta el nou calendari de reunions veïnals 
amb dues novetats destacades
A més de recopilar les queixes i suggeriments 
veïnals l'Ajuntament també plantejarà 
diversos temes i presentarà el projecte per a 
la creació, properament, dels consells de barri

Hugo Romero
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ACTUALITAT

Ja han començat les obres d'adequació de la 
zona d'aparcament que hi ha davant de l'estació 
de tren a Vinaròs, les quals continuaran en els 
propers dies.
Des de la regidoria d'Obres i Serveis s'informa 
que es cobrirà aquesta àrea, actualment amb sòl 
de terra, amb una capa de reg asfàltic per a més 
comoditat dels usuaris.
"En total són 1.800 metres quadrats de terreny i 
es compta, per dur a terme aquestes millores que 
es venien demandant des de fa temps per part 
de la ciutadania, amb un pressupost de 7.000 
euros", ha explicat el regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina.
Per la seua banda, el regidor de Participació 

Ciutadana, Hugo Romero, ha volgut recordar que 
aquesta obra és una de les propostes ciutadanes 
que van quedar incloses dins dels pressupostos 
participatius de 201".
"Estem contents amb la implicació de la 
ciutadana i, a poc a poc, s'aniran realitzant les 
propostes que queden pendents aquest any. 
D'altres, com l’ ajuda al finançament de les 
activitats extraescolars o la millora de la zona 
de vòlei platja al Fortí, ja s'han dut a terme", ha 
puntualitzat Romero.
Un cop concloguen els treballs pressupostats 
actualment, l'Ajuntament estudiarà també la 
possibilitat d'ampliar la zona d'accés a aquest 
aparcament des de l'Av. Gil d’Atrocillo.

El passat dijous 20 de juliol, a les 19:30 hores al 
Vinalab, es va impartir una xerrada a càrrec de 
Ferran Gregori, tècnic de La Unió de Llauradors 
i Ramaders, per informar sobre el bacteri Xylella 
fastidiosa i el perill que representa per al sector 
agrari i el patrimoni natural de la regió. 
El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi 
Moliner, va explicar que aquesta plaga és un 
problema per al qual cal estar preparats, ja que el 
passat mes de juny es va anunciar que la Xylella 
ja havia arribat a una parcel·la d'ametllers de la 
Comunitat Valenciana .
"Aquest bacteri afecta tant a les oliveres com a 
la vinya o als arbres fruiters, entre moltes altres 
espècies vegetals, i és un problema a nivell 
europeu que pot causar nombroses pèrdues per 

als productors i viveristes de la zona. Per això, 
des de l'Ajuntament, creiem que es important 
aprendre a identificar els insectes transmissors 
i aplicar un pla de contingència ", ha destacat 
Moliner.
Per la seua banda, Ramón Mampel, secretari 
general de La Unió, ha mostrat la disposició 
d'aquesta entitat per col·laborar amb 
l'Ajuntament per difondre les mesures de 
Conselleria per a la identificació, prevenció i 
control d'aquest bacteri, que ja afecta diversos 
països de la Mediterrània com França o Itàlia. "És 
un tema que pot tenir molta repercussió per als 
nostres cultius, per això la formació dels pagesos 
i productors és bàsica", ha indicat Mampel, que 
ha avançat que també s'ha realitzat una proposta 

per poder cobrir amb teles alguns de les oliveres 
mil·lenàries de la zona per evitar que puguen 
resultar afectats per la xylella.

Comencen les obres d’asfaltat de l’aparcament situat davant de l’estació de tren
Aquests treballs són una de les propostes ciutadanes que van quedar 
incloses dins dels Pressupost Participatius de 2017

Vinaròs acull una xerrada per informar del problema de la Xylella Fastidiosa en l’àmbit agrari 

L'adequació de la plaça, una de les propostes 
dels pressupostos participatius

Jordi Moliner i Ramón Mampel

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL

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

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

Hasta el 2 de Septiembre

VINARÒS
Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS

OFERTA VÁLIDA HASTA 25 JULIO 2017
AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR, 
PRESENTANDO LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR 
ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO
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La Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Vinaròs ha remodelat l'arbrat 
del jardí ubicat al carrer Soro, substituint els 
clementins que havia, alguns d’ells en mal estat, 
per vuit oliveres retornades per la sentència de 
Soterranyes.
Amb aquesta acció el que es busca és millorar 
visualment aquesta zona de la localitat, cada 
vegada més cèntrica i molt propera als col·legis i al 
palau de Justícia. 
"Els clementins que hi havia no s'adaptaven del 
tot bé a aquesta zona i això feia que el seu aspecte 
no fos el desitjat, de manera que vam decidir fer el 

canvi per recuperar aquesta àrea", ha assenyalat el 
regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner.
En relació als arbres que s'han extret, Moliner 
ha explicat que tots ells, juntament amb altres 
nou oliveres més retornades a cost zero per a 
l'Ajuntament gràcies a la bona disposició de 
l'empresa que les tenia, han estat replantats en el 
nou viver forestal municipal creat a la zona dels 
horts solidaris.
"És allà on, a partir d'ara, anirem ubicant tots 
aquells arbres que ens donen, de manera que 
serà més fàcil anar-los situant poc a poc en els 
llocs que tinguem disponibles", ha indicat el 

regidor, que aquest divendres ha estat coordinant 
personalment els treballs.

En referència a les queixes rebudes per part 
d'alguns propietaris de casetes de camp, als 
quals els ha arribat una carta sol·licitant el 
pagament de la taxa de reciclatge sense que 
estiguen pagant la contribució d’escombraries, 
la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Vinaròs informa que :
- això es deu a un error per part del Consorci 

C1, després del canvi del model de padró, 
de manera que les persones que hagin rebut 
aquesta notificació no han de realitzar el 
pagament.
- Per quedar exemptes, el procediment a seguir 
és: descarregar la sol licitud de descàrrec que 
trobaran a la pàgina web de l'Ajuntament 
o a l'Ajuntament mateix i presentar-la 

degudament complimentada a Contribucions 
(Plaça Maria Conesa), ja que la gestió d’aquest 
cobrament es fa des de la Diputació.
La data per presentar aquest model de 
reclamació es fins al 5 de setembre de 2017. 
Des de l'Ajuntament es col·labora per tal 
de facilitar aquest procés de reclamació als 
nostres veïns.

Entre el 14 de juliol i el 31 d'agost 
Vinaròs tornarà a celebrar, un any més, 
una de les cites més importants del seu 
calendari gastronòmic: les Jornades 
de la Cuina del Llagostí, que enguany 
arriben al seu desè aniversari.
Durant la seua presentació oficial, el 
regidor de Turisme i Comerç, Domènec 
Fontanet, ha agraït la implicació 
dels set restaurants de la localitat 
que oferiran menús especials amb el 
llagostí de Vinaròs com a protagonista.
L'ampli ventall de possibilitats inclou 
des de propostes més innovadores, 
com les piruletes de llagostí 
arrebossades amb cornflakes, a altres 
més tradicionals de la nostra cuina, 
com l'arròs caldós amb llagostins. 
El preu dels menús va dels 33 als 35 
euros.
A més, en el marc d'aquestes jornades, 
que es realitzen coincidint amb el 
VIII Tapatour del Llagostí de Vinaròs, 
s'han organitzat també diverses visites 
guiades a la subhasta de peix, al port 
i al mercat municipal (27 de juliol i 
24 d'agost) , així com al santuari de la 
Misericòrdia, a les oliveres mil·lenàries 
i al poblat iber (17 d'agost).

Un altre dels esdeveniments destacats 
dins d'aquesta programació, ha 
assenyalat Fontanet, serà, com ja 
és tradicional, la Festa del Llagostí, 
prevista per al proper 10 d'agost. Les 
persones interessades a participar 
en qualsevol d'aquestes activitats, ja 
poden trobar el llibret informatiu a la 
Tourist Info local o a les xarxes socials.
"Com a novetat, el llibret s'ha editat 
aquest any en tres idiomes: valencià, 
castellà i francès, per facilitar la difusió 
d'aquesta informació als turistes 
francòfons, els quals representen 
un percentatge important de les 
visites que rebem en aquesta època 
de l'any", ha destacat el regidor. Els 
restaurants participants en aquesta 
edició, ha recordat, són: el Bergantín, 
La Isla, Miramar, Nou Parada, Rafel Lo 
Cristalero, Hotel Teruel i Vinya D'Alòs.
L'alcalde Enric Pla també ha estat 
present en la presentació de les 
jornades i ha acabat convidant tant 
a locals com a visitants a participar 
d'aquesta proposta per poder degustar 
i gaudir del producte ambaixador 
per excel·lència de la gastronomia 
vinarossenca: el nostre llagostí.

X JORNADES DE LA CUINA DEL

LLAGOSTÍ
Del 14 de juliol al 31 d'agost

Vinaròs 2017

VALENCIÀ

CASTELLANO

FRANÇAIS

El jardí del carrer Soro millora el seu aspecte 
Els arbres extrets i altres oliveres formaran part del nou viver 
forestal municipal que se situa en la zona dels horts solidaris

Les casetes de camp que no paguen la taxa d’escombraries no han d’abonar la de reciclatge 

Comencen a Vinaròs les X Jornades 
de la Cuina del Llagostí 

Visitants i turistes podran participar d'aquestes jornades durant els 
mesos de juliol i agost, degustant els menús especials que ofereixen 
els restaurants o anant a les diverses visites guiades que hi ha 
programades.

Les oliveres de Soterranyes, traslladades al casc urbà

L'alcalde, Enric Pla, i el regidor de Turisme, Domènec Fontanet, van presentar 
les jornades al mercat
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Entre el 15 de juliol i el 10 de setembre els 
usuaris interessats podran participar en el 
VI Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs 
que organitza la Regidoria de Turisme de la 
localitat i que, en aquesta ocasió, es portarà 
a terme a Instagram.
El concurs està obert a tota persona major 
de 18 anys amb un compte en aquesta xarxa 
social de fotografia i un perfil públic. La 
temàtica del concurs és "Assaboreix Vinaròs" 
i el que es busca és que els participants 
capten aquells llocs o moments a la localitat 
que consideren més atractius per donar a 
conèixer Vinaròs als seus visitants.
Per intentar aconseguir un dels dos premis 
que s'oferiran, cada participant haurà de 
ser seguidor del compte d'Instagram @
turismevinaròs, fer una foto dins el terme 
municipal relacionada amb la temàtica 

descrita i pujar-la amb ubicació i els hashtag 
#saboreavinaròs i #Vinaròs. Opcionalment 
també poden incloure mencions a @
turismevinaros @turismodecastellon i a @
comunitat_valenciana.
Finalitzat el termini del concurs, un jurat 
especialitzat en Fotografia i Turisme 
seleccionarà quatre fotografies finalistes 
i, a partir de l'1 d'octubre, després de la 
publicació de les imatges a les xarxes 
socials, els seguidors de Turisme Vinaròs 
podran també votar la seua foto preferida. 
El 18 d'octubre es donaran a conèixer les 
imatges guanyadores d'un cap de setmana 
gastronòmic a l'Hotel Teruel de Vinaròs i 
d'un cap de setmana a l'Hotel Meridional de 
Guardamar del Segura, a Alacant, localitat 
agermanada gastronòmicament amb 
Vinaròs.

Turisme Vinaròs llança una nova edició del Concurs 
de Fotografia Turística de Vinaròs en Instagram
Entre el 15 de juliol i el 10 de setembre es podrà participar per poder 
guanyar un dels dos caps de setmana gastronòmics que hi ha en joc

UT L E TOZONAHASTA EL50%

VINARÒS
Ctra. N-340, km. 105,3

El viernes 28, sábado 29
y domingo 30 de julio en

va a pasaralgo GRANDE 
No te lo pierdas

DE SEPTIEMBRETODOS LOS
DOMINGOS Y FESTIVOS HASTA EL 30ABRIMOS

DIARET DE VINAROZ 200X150 2017 TEASER+OUTLET.indd   1 17/7/17   11:59
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Emili Fonollosa

El anuncio de nuevas reuniones vecinales 
realizado por el equipo de gobierno es, 
según el PP de Vinaròs, “una nueva cortina de 
humo para tapar la opacidad con la que se 
está gestionando el Ayuntamiento”.
El portavoz adjunto de los populares, Lluís 
Gandía señaló que “este tripartito que ahora 
habla de nuevo de transparencia y diálogo 
con los vecinos es el mismo que el pasado 
año ocultó en estas reuniones vecinales el 

expediente de Correos con lo que impidió la 
movilización ciudadana”.
Desde las filas populares se señala que 
“el anuncio realizado por el concejal de 
Gobierno Abierto suena a broma de mal 
gusto porque el tripartito se presentará ante 
los vinarocenses en un momento en que 
estos siguen sin recibir las cartas en su casa 
pese al anuncio realizado hace ya más de un 
mes por el Alcalde”.

Según el PP,  “antes de anunciar los Consejos 
de Barrios la obligación del equipo de 
gobierno es convocar los plenos ciudadanos 
que debían convocarse cada tres meses y 
llevan más de un año sin hacerse”.
Por otro lado, desde el PP de Vinaròs se 
lamentó que el equipo de gobierno no 
hubiera convocado la pasada semana un acto 
para recordar a Miguel Angel Blanco, que fue 
asesinado por ETA hace 20 años. 

La satisfacción generalizada con que se acogió 
la resolución favorable a los intereses de los 
afectados por la que Correos volvería a repartir 
correspondencia ordinaria en las zonas turísticas 
norte y sur de Vinaròs se está tornando en 
preocupación e inquietud entre los afectados, 
porque ven como pronto ya serán tres meses los 
que se ven en la necesidad de acudir a la oficina de 
Correos para recoger todo lo que reciben. 
Los vecinos de las zonas turísticas norte y sur de 
Vinaròs volverán a recibir el correo ordinario en 
su propio domicilio, servicio que Correos dejó de 
prestar el pasado 2 de mayo, aunque no lo seguirán 
recibiendo los residentes en la zona de la ermita. 
Sin embargo, por ahora esta situación, y ya en 
pleno verano, sigue sin revertirse. Los vecinos de 
estas zonas y los del entorno del cerro de la ermita 
deben acudir desde mayo a la oficina si quieren 
saber quién o quienes les ha enviado cartas u otro 
correo ordinario. 
 “Ahora estamos esperando a que Correos proceda 
por tanto a repartirnos el correo, como antes” 
decía Sebastià Fabregat, portavoz de la asociación 
de vecinos “Migjorn”. “Yo acudo cada semana a la 
oficina de Correos a buscar la correspondencia”. 
Hay temor en que esta situación no revierta 
durante un tiempo a la situación anterior porque 

“desde que se autorizó a Correos de no repartirnos, 
se tardó en implantar esta medida, parece que las 
instrucciones van a un ritmo lento”. Decía Fabregat 
que “estamos expectantes y preocupados a ver 
cuánto tardarán a traernos de nuevo las cartas”. 
“No sabemos si Correos tiene algún interés en 
retrasar esto, pero nos tenemos que pueda afectar 
que ahora estamos en verano, con tal vez personal 
en vacaciones y también quizás haya problemas 
debido a que se ha informado en prensa de recortes 
en las plantillas de Correos” decía finalmente. 
El alcalde Enric Pla comentaba que desde el 
Ayuntamiento tras la resolución se pusieron en 
contacto con Correos de manera formal e informal, 
pero no han recibido todavía respuesta oficial. Sin 
embargo, aclaraba que “no hace más de un mes de 
la resolución de la CNMC y aunque sea en efectos 
inmediatos y no puede recurrirse, aún estamos en 
periodo de personarse a examinar el expediente 
que es lo que debe estar haciendo Correos”. Así, Pla 
esperaba alguna respuesta en breve, recordando 
que “desde la anterior resolución de la CNMC 
hasta la restricción del servicio, pasaron seis 
meses, son procesos lentos y tal vez Correos haya 
desmovilizado personal por ser verano…”.
Una reciente resolución de la Dirección de 
Transportes y del Sector Postal de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), acordaba el inicio del procedimiento de 
restauración del servicio de reparto postal en el 
buzón domiciliario de los vecinos y vecinas de 
Boverals, Barbiguera, Cala Puntal, Cales, Deveses, 
Saldonar- Ameradors, Salines y Triador. También 
establecía que la única zona en la que se deberán 
instalar buzones concentrados pluridomiciliarios 
(BCP) será en el entorno de la ermita, pero el 
Ayuntamiento asumirá su coste. 
 
La CNMC valoró los informes remitidos por 
los servicios técnicos del Ayuntamiento de 
Vinaròs, en los que se planteó que se trataba 
de zonas plenamente urbanas e integradas y 
no de población diseminada como se había 
considerado de forma errónea, sin que en ese 
momento tal consideración fuera cuestionada por 
el Ayuntamiento de entonces, según consta en el 
escrito de este organismo. 
Ahora, como consecuencia de la nueva información, 
documentación y los datos aportados por el 
Ayuntamiento, se considera que las circunstancias 
reales existentes en dichas áreas no son las que 
se tuvieron en cuenta en el momento de dictar 
las resoluciones por las que se declaró entorno 
especial a las zonas mencionadas.

Más de dos meses sin recibir cartas en las zonas turísticas de Vinaròs
ACTUALITAT

Los vecinos, temerosos de que la situación siga prolongándose, aunque la CNMC haya dado la razón a la reclamación 
presentada por el Ayuntamiento

El PP considera “un nuevo engaño a los vinarocenses” las reuniones vecinales 
convocadas por el Ayuntamiento

Ximo  Puig  serà, de nou, el secretari general dels socialistes valencians després d’haver-se escrutat el 100% del vot a les diferents agrupacions 
on,  el passat diumenge, 18.276 militants del partit havien estat cridats a participar en les primàries. Puig ha rebut el 56,7% dels vots (7.447),  
l’altre candidat, Rafa Garcia, ha sumat el 42,3% de les paperetes (5.557). Vinaròs va acollir l’acte de final de campanya de Puig.
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs va realitzar 
el dimecres una donació a l'arxiu municipal d'una 
dotació d'importants documents dels segles XVII i 
XVIII de gran interès històric de la localitat en ser un 
període del que queda molt poca documentació en 
l'arxiu, com va explicar la historiadora i membre de 
l’associació Helena Román. La signatura de la cessió 
va tenir lloc al mateix arxiu per part de l'alcalde, 
Enric Pla, el president de Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual i el regidor de Cultura, Marc Albella. 
Tota aquesta documentació serà ara estudiada per 
l'arxiver municipal, Sergio Urzainqui.
Aquesta és la primera de les donacions que té 
previstes realitzar l'associació cultural a l'arxiu 
municipal en els propers mesos i que es posaran a la 
disposició de consulta d'historiadors i investigadors 
que ho desitgin, com va explicar Albella, que va lloar 
que Amics de Vinaròs “hagi custodiat tan ben aquests 
documents que ara tornen a l'arxiu municipal”. 
Per la seva banda, el president de Amics de Vinaròs, 
José Luis Pascual, va assenyalar que aquesta donació 
es realitza ara a causa de la gran labor que està 
realitzant l'arxiver municipal, Sergio Urzainqui. “És 
una sort poder comptar amb un professional com 
ell, per fi tenim a Vinaròs un arxiver extraordinari, 
i aquesta era una de les causes que ens ha portat 
a adoptar aquesta decisió de realitzar aquestes 
donacions, que han d'estar en el seu lloc natural, 
que és l'arxiu municipal”, va explicar. Aquests 
documents estaran a partir d'ara sempre units en un 
lloc de l'arxiu, “en un cos únic i indisgregable”, com va 
assenyalar Pascual.
Per la seva banda, l'alcalde, Enric Pla, va confiar que 
est sigui “el principi d'una llarga col·laboració que 
enfortirà el patrimoni documental de Vinaròs”.
D'altra banda, Pascual va informar que l'associació 
cultural ha ampliat la seva seu després de llogar el 
local del costat. Això duplica l'espai que passa de 70 
a 140 metres quadrats en tres plantes.

Amics de Vinaròs dóna 
al consistori documents 
desapareguts de l'arxiu 
municipal

La firma de la cessió va tindre lloc al mateix arxiu municipal. Amics de Vinaròs en farà de noves pròximament
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12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

Atenent algunes peticions veïnals la regidoria de MediAmbient de l'Ajuntament de 
Vinaròs treballa en la neteja d'alguns solars municipals, com aquest del carrer Galícia

El Programa Formatiu de 
Qualificació Bàsica: Operacions de 
gravació i tractament de dades i 
documents 2016-17, organitzat 
per Creu Roja amb el suport de la 
Regidoria de Política Social, Igualtat 
i Discapacitat de l'Ajuntament de 
Vinaròs, ha finalitzat una nova 
edició a Vinaròs.
Un total de 14 alumnes, d'entre 
16 i 21 anys han participat en 
aquest curs, que s'ha dut a terme 
a les instal·lacions del Vinalab. Per 
a aquest programa s'ha comptat 
amb la presència de diversos 
professionals com Santiago 
Matamoros, de la Guàrdia Civil, 
que va impartir diverses xerrades 
sobre ciberassetjament, violència 
de gènere i consum de drogues; 

també Carmen Cerdá, de Creu 
Roja, va parlar als estudiants sobre 
superació i motivació. 
D'altra banda s'ha estat en contacte 
amb empreses de la zona de 
diversos sectors per completar la 
formació pràctica. Com a resultat, 
diverses alumnes s'han presentat 
a la prova d'accés a cicles formatiu 
de grau mitjà per poder continuar 
els seus estudis, una alumna s'ha 
presentat a les proves lliures per 
obtenir el títol de graduat en ESO i 
un altre dels alumnes s'ha incorporat 
al mercat laboral en el sector de 
l'hostaleria. Altres alumnes han 
decidit continuar estudiant.
"En termes generals, la valoració és 
positiva. Estem satisfets de la tasca 
realitzada tenint en compte els 

perfils d'alumnat als quals va dirigida 
aquesta formació", expliquen des 
de Creu Roja, on l'objectiu ha estat 
reorientar a aquests joves en risc 
d'exclusió social perquè continuïn 
els seus estudis o s'incorporen al 
mercat laboral, a més de millorar les 
seues habilitats socials.
Des de l'Ajuntament s'ha col·laborat, 
igual que en anys anteriors, acollint 

a una alumna en pràctiques a la 
Biblioteca Municipal. El Mercat 
Municipal també ha tingut en 
pràctiques a dos alumnes a 
l'oficina. Aquest programa tornarà a 
realitzar-se novament a la localitat, 
de manera que les persones 
interessades ja poden sol·licitar 
informació a la Creu Roja Vinaròs o a 
la Regidoria de Política Social.

Conclou amb èxit el programa formatiu de Qualificació Bàsica ofert per Creu Roja al Vinalab
Aquest curs, recolzat per la Regidoria de Política Social, està 
enfocat a reorientar a joves en risc d'exclusió social perquè 
continuïn els seus estudis o s'incorporen al mercat laboral.
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Segons ha publicat “El Periòdico Mediterraneo”, Castelló registra 
en la N-340 la meitat de les morts en accident en la província de 
Castelló. Torreblanca les Alqueries, Vinaròs i Alcalà estan entre la 
llista negra del 2017. 8 MORTS.
Al respecte les Associacions de Veïns del Baix Maestrat volem 
manifestar: 
Tal com queda demostrat, la variant entre Vinaròs i Peníscola no 
soluciona el problema del PUNT NEGRE. Aquest PUNT NEGRE 
segueix cobrant-se les seues víctimes. Cal manifestar que sols 
s’esmenten el número de morts, no diuen ni accidents ni ferits 
Si bé la variant inaugurada el 2015 elimina els encreuaments 
en les poblacions afectades no soluciona el problema de la 
intensitat del trànsit. 
El problema dels PUNTS NEGRES sols es soluciona amb 
l’alliberament de l’AP-7 com venim reclamant des de fa molt de 
temps i manifestant-ho públicament en talls de carretera des de 
fa prop de DOS ANY juntament amb les associacions de veïns 
de les Terres de l’Ebre. Portem 158 talls.
Aquest DIJOUS tornarem a tallar la N-340 a les 19.30 en LES 
CASES D’ALCANAR.
Esperem a tothom. Quant més siguem millor.
Associació de Veïns Migjorn

Vinaròs ja disposa d'una agent d'Igualtat, Sandra 
Vejarano, qui des de la Regidoria de Política Social, 
Igualtat i Discapacitat, s'encarregarà de millorar 
l'atenció a la dona en el municipi a través del nou 
servei d'igualtat.
La regidora de l'àrea, Mamen Ruiz, així ho ha 
remarcat aquest mateix matí en roda de premsa, 
explicant que "l'anterior servei d'Info Dona era 
comarcal i ara serà municipal, de manera que 
podrem millorar-lo i adaptar-lo a les necessitats i 
demandes de la localitat ".
En aquest sentit, les funcions de l'agent d'igualtat, 

que atendrà a la ciutadania que ho requereixi en 
l'edifici de Serveis Socials ubicat a la Plaça Sant 
Antoni amb cita prèvia en horari de 9:00 a 14:00 
hores de dilluns a divendres, se centraran en 
l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
Vejarano s'encarregarà també de donar informació 
i assessorament personalitzat a dones, orientació 
sociolaboral i per a la millora de l'emprenedoria 
femenina, així com de l'elaboració, implementació i 
avaluació d'un Pla d'Igualtat Municipal per Vinaròs.
D'altra banda, ha remarcat Ruiz, algunes gestions 
que es realitzaven a Castelló es podran gestionar 

ara des del municipi, com l'assessorament per 
sol·licitar les ajudes de Conselleria a les víctimes de 
violència o l'assessorament jurídic en relació amb 
els fons de garantia de pensió de aliments.

L'Ajuntament millora l'atenció a la dona amb el nou servei d'igualtat de gènere
La nova agent d'igualtat atendrà a l'edifici de Serveis Socials amb cita prèvia, 
de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.
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fotonotícies

Nuestro polifacético redero Paquito Cañero, con motivo de la 
Festividad de la Viren del Carmen, improvisó en la lonja de pescado 
una exposición de acuarelas con temática marinera.

Unes carabassetes més apropiades per halloween que ara al estiu. Cultivades per el nostre amic Raimundo. 35 i 42 kilos.

Taller de construcció de caixes niu organitzat per APNAL al passeig marítim. Fotos. E.Fonollosa

La mestra del CEIP Misericòrdia de Vinaròs Sílvia 
Parra ha estat la guanyadora del sorteig d`una 

guitarra que es va fer com acció solidària en favor 
de la Casa dels Xuclis, habitatges de Barcelona 

on resideixen xiquets amb malaties de llarg 
tractament. E.Fonollosa

Els vestits del Carnaval ja estan exposats al Mercat de Vinaròs E.F.
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La gran cagada ¡Uf uf!
Se habla de aquel señor
y se comenta en tertulia,
lo putas que las pasó;
la cantidad de penurias
que, el hombre, allí padeció.

En el W.C de un bar,
-estrecho como cigarro-
se metió ciego a cagar, 
sin saber que iba al calvario.

Empuja y empuja en balde,
sin sacar un mal chorizo.
Desbordada la almorrana,
con el esfuerzo empleado,
El tic-tac del corazón
a punto está de estallarlo.

Grita, llora y suplica.
Ya vienen a liberarlo.
Abaten la puerta, entran,
pero, con mala fortuna,
un golpe lo ha desmayado.

Ahora si caga con ganas.
Ha llenado el cagadero.
El hombre se ha espabilado
no se limpia ¿para qué?

Respira fuerte y sonríe;
da las gracias y se ausenta,
sin inmutarse por nada.

Por el hedor, desmayado
ha quedado el camarero.

¡Barra libre, barra libre!
se ha creado un gran dispendio
grita la gente del pueblo.
¡A beber! ¡A beber!
sin poner frenos al cuerpo
y, gracias a la cagada
de un estreñido sujeto.

Vinaròs 06-2017
Carlos García Gallardo

Excursión de los jubilados a Lourdes y Zaragoza

Dissabte passat i des de mig matí fins a la mitjanit a la 
Plaça Sant Antoni de Vinaròs, es va dur a terme la I Fira 
de la Cervesa Artesana del Territori, amb un total de 6 
productors de la zona, que van donar a conèixer al voltant 
d'una vintena de cerveses elaborades de forma artesanal 
amb productes propis de la regió, com la carxofa, les 
cireres, la mel o la pell de taronja. 
Raúl Villada, un dels expositors, destacava que hi havia 
productors tant de Vinaròs, com d'Alcanar, Tortosa o 
Peníscola, entre altres poblacions, donant a provar les 
seves elaboracions artesanals que abastaven un ampli 

ventall d'opcions.
A més de degustar els diferents tipus de cervesa, es 
va poder conèixer més d'a prop el món de la cervesa 
artesanal.
El regidor de Comerç i Turisme, Domènec Fontanet va 
decidir organitzar aquest esdeveniment, en considerar 
que podia ser de gran interès tant a nivell turístic com a 
comercial. “Neix com una fira modesta, però esperem que 
tingui continuïtat i que pugui anar creixent any amb any, 
dinamitzant no solament la petita empresa sinó també un 
espai com La Mera” va destacar.

Vinaròs acull la 
primera fira de 
cerveses artesanals 
del territori

E.Fonollosa
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E.Fonollosa
Vinaròs va celebrar diumenge 16 de juliol 
la festivitat de la Verge del Carme, honrada 
pel col·lectiu de pescadors de la localitat.
La missa major a l'interior de la llotja, prèvia 
a la processó, va ser presidida pel sacerdot 
de la parròquia Santa Magdalena Cristóbal 
Zurita. Allí van estar autoritats, com les 
de l'Ajuntament i el cabildo, a més de les 
reines major i infantil de les festes i les seves 
respectives corts d'honor. Aquesta vegada 
no va participar, com era tradicional, la 
coral García Julbe, amb el que la Salve 
Marinera la música va ser a càrrec d'Enric 
Melià i Antoni Barberá.  
Una llarga trentena d'embarcacions van 
sortir a la mar en la processó marítima en 
una assolellada i calorós matí, amb unes 
aigües alguna cosa intranquil·la, la qual 
cosa va provocar algun que un altre mareig.
 Va participar la pràctica totalitat de la flota 
pesquera local, i a la vintena de barques de 
pesca es van unir diverses embarcacions 
recreatives del Club Nàutic.   Aquest any 
l'embarcació que va portar la imatge de 
la patrona dels mariners va ser Germans 
Drago.
A bord d'ella van anar el cabildo amb el 
patró major de la Confraria de Pescadors 
Javier Borrás al capdavant, reines i dames 
de festes majors i infantils i autoritats 
municipals polítiques i eclesiáticas. El 
trompetista Antoni Barberá va tocar la 
tradicional “El silencio” i les reines i dames 
majors van llançar els seus rams de flors al 
mar.
Després de tornar a port, la barca que 
portava a la Verge del Carme es va detenir 
en la bocana, perquè passessin davant ella 
rendint honors a la patrona les tres llargues 
desenes d'embarcacions mentre feien 
sonar les seves respectives botzines.
Una vegada a terra, la imatge de la Verge 
del Carme, va ser portada a coll per un grup 
de mariners fins a la parròquia de Santa 
Magdalena, acompanyada de la banda de 
tambors i bombos de Sant Pere. 
Al migdia, aquesta vegada no es va fer la 
“torrà” de sardines. Novetat aquesta vegada 
va ser l'exposició d'aquarel·les amb escenes 
d'embarcacions antigues i modernes, 
creades per Francisco Gombau Blanchadell.

Festivitat de la Verge del Carme
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Degustación gastronómica internacional en el paseo Colom de Vinaròs hasta la medianoche, organizada por la asociación Por + Vida

SOCIETAT

Tast del territori al mercat, receptes amb garrofa per Juanjo Roda. E.Fonollosa

El Hospital comarcal de Vinaròs ha hecho entrega de un 
cheque de 1.000 euros a la Asociación Pulseras Candela por 
la venta de pulseras en pro de la investigación contra el 
cáncer infantil.
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Durant dotze dies, entre el 18 i el 29 de juliol, 
Vinaròs tornarà a submergir-se en el món del 
cinema amb el Festival de Vinaròs, que es porta 
a terme, una edició més, integrat amb el Festival 
Internacional de Curtmetratges Agustí Comes.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha explicat 
que l'acte d'obertura serà el dimarts 18 de juliol 
a les 19:00 hores, amb una exposició basada en la 
pel·lícula El cielo sobre Berlín i una performance a 
càrrec de la gimnasta i ballarina Sara González.
Posteriorment, a les 22:00 hores, es durà a terme la 
inauguració del Festival amb la primera de les tres 
jornades de projeccions dels curts finalistes del 
certamen organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs 
al JJ Cinema.
En total, hi ha més de 25 activitats previstes en 
diversos espais culturals i comercials de la localitat, 
tant exposicions com tallers, sessions de cinema 
sota les estrelles, conferències, intervencions 
artístiques, funcions teatrals o concerts com el de 
Bandes Sonores de Pel·lícules, que es realitzarà a la 
Pèrgola del Passeig de Colom el 19 de juliol a les 
19:30 hores.
"Aquest any, com a novetat, destaquen els tallers 
Juguem i cantem que s'han organitzat els dies 20 i 
21 de juliol a la Biblioteca per acostar els menors al 

món de la música de cinema infantil", ha ressaltat 
Albella, que ha agregat que hi haurà una sessió per 
a xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys i una altra per a 
xiquets i xiquetes de 6 a 8 anys.
Dilluns 24 hi haurà un altre taller infantil basat 
en el curtmetratge d'animació "Monsterbox", a 
partir de les 18:30 hores, per a menors d'entre 8 i 
12 anys i el 25 un altre per a adolescents de 13 a 
16 anys. Les persones interessades a participar en 
aquestes activitats gratuïtes hauran de reservar la 
seua plaça, atès que són limitades, a la Regidoria 
d'Educació situada al primer pis de la Biblioteca.
Pel que fa a les funcions teatrals a l'Auditori, 
divendres 21 a les 22:30 hores serà la primera 
funció de "Nueve", una adaptació cinematogràfica 
i teatral de la pel·lícula i musical Nine. Hi haurà 
dos sessions més el dissabte 22 (a les 19:00 h. i a 
les 22:30 h) i el diumenge 23 a les 22:00 hores. A 
més, el dilluns 24, a partir de les 20:30 hores, Puro 
Teatro ens desvetllarà un petit fragment de l'obra 
"Muejres", que representaran al Casino els dies 28 
i 29.
Finalment, el divendres 28 a la Pèrgola del Passeig 
de Blasco Ibáñez, el públic podrà veure, a partir de 
les 22:30 hores, l'obra Toc Toc, una adaptació lliure 
de la comèdia teatral i cinematogràfica de Laurent 

Buffie i Vicente Vilanueva. El tancament d'aquest 
festival serà el dissabte 29, a les 22:00 hores, amb el 
lliurament de premis als curts finalistes a l'Auditori 
Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs i dues 
últimes sessions de teatre a la Pèrgola del Passeig 
Blasco Ibáñez ( 7 enanitos) i al Casino (versió de 
Mujeres al borde de un ataque de nervios ).
"Hem volgut que sigue una programació per a tots 
els gustos i, sobretot, per a totes les edats, ja que 
hi ha activitats dirigides específicament als més 
petits, als joves i també per al públic més adult", 
ha assenyalat Albella, que ha conclòs remarcant 
l'aposta de la regidoria per mostrar el talent local, 
ja que la majoria d'activitats estan a càrrec de 
vinarossencs.  

El Festival de Vinaròs presenta una programació “de cine” per a aquest mes de juliol
Entre el 18 i el 29 de juliol visitants i locals podran gaudir d'un ampli ventall 
d'activitats relacionades amb el setè art

L'acte inaugural del Festival va ser dimarts amb una exposició a l'Espai Mariola Nos basada en la pel·lícula El cielo sobre Berlín i una performance de la gimnasta Sara González 
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Tot va començar quan a l’inici  del 
curs 2013/2014 les entitats solidàries  
XARXES , CÁRITAS  I CRUZ 
ROJA  van  iniciar un Programa 
de Recolzament a Vinaròs per 
a alumnes de Secundària amb 
problemàtiques d’exclusió social : 
fracàs escolar , absentisme.... 
Era època de dura crisi , de famílies 
que quedaven excloses d’accedir 
a propostes de reforç escolar . No 
existia cap proposta ,institucional 
o no, que pogués acollir a l’alumnat 
de secundària interessat  en 
opcions com aquesta sense que 
l’economia sigués un entrebanc. 
Les entitats esmentades  van reunir-
se amb la Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de Vinaròs (  
encarregada de la coordinació  i 
convocatòria de les reunions entre 
els diversos col·lectius implicats )  i  la 
Regidoria de Benestar Social i els 
Departaments d’Orientació dels 
Centres de Secundària ( elements 
clau en la  detecció i proposta de 
l’alumnat participant  ). Si a aquest 
disseny organitzatiu afegim  els  
voluntaris i voluntàries  ( columna 
vertebral d’aquest Programa )  ja 
tenim els eixos fonamentals per a 

que aquesta experiència haja pogut 
ser.
Durant els quatre cursos  270 
alumnes ( 59 el darrer curs) han 
participat  en aquest programa.  
Entre voluntaris i voluntàries han 
sumat 67 persones adultes i cinc 
estudiants de batxillerat . Més de 
320 sessions amb un total de  960 
hores repartides en dos grups durant 
tres dies a la setmana . 
La valoració d’aquesta experiència és 
altament positiva :
1.- L’objectiu d’actuar en sectors 
socials desfavorits s’ha comprovat 
que era correcte, el alt nombre de 
participants és la prova .
2.- Ens sentim molt satisfets 
del  disseny  de l’organigrama 
de l’activitat :ha funcionat 
perfectament , sent una perfecta 
evidència que mostra la viabilitat 
d’una metodològia que prioritza 
la participació de tots els agents 
implicats en el procés .  
3.- És molt important que des de 
l’administració es contemple la 
necessitat de programes que 
puguen atendre a alumnat amb 
una forta desmotivació i per tant 
en risc d’absentisme o fracàs 

escolar. És alumnat que exigeix una 
programació i metodologia que ha 
d’atendre més aspectes que el pur 
reforç escolar.
4.- Insistim que l’administració local 
hauria de regularitzar la figura del 
voluntariat per tal de què la seua 
tasca es desenvolupe amb el màxim 
de garanties i dignitat possibles.
Gràcies a tots els que ho heu fet 
possible : Voluntariat , institucions , 

entitats, alumnat i centres educatius 
que ens heu acollit.
(Aquest ha sigut l’últim curs que 
l’entitat solidària Xarxes – promotora 
de programes de solidaritat, 
sensibilització  i cooperació – ha 
participat en aquest programa ja 
que aquesta associació cessa en les 
seus activitats per acord dels seus 
membres.)

Quatre anys fent-lo posible!!!  Programa de recolzament de Secundària
XARXES , CÁRITAS  I CRUZ ROJA

Entre tots hem solventat dubtes El diàleg ha sigut l’eina principal.

Hem  aprofitat el temps per acabar de 
resoldre incògnites.... 

El somriure que no falte...

Festival de danza Maribel Ruiz
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El pasado domingo día 16, festividad de “Ntra. Sra. 
del Carmen”, y bajo el título de “Concert d´estiu”, la 
“Coral García Julbe” nos ofrecía a las 20,30 horas 
en el Auditorio Municipal “Wenceslao Aygyuals 
de Izco”, un entretenido concierto a base de trece  
piezas. El director del mismo Rossend Aymí i Escolá, 
escogió unos variados temas, donde cambiaban 
su interpretación entre uno y el siguiente, a base 
de música ligera y música melódica. Escuchamos 
entre otra, música de cine.
Fue presentado el mismo en esta ocasión, por Enric 
Melià i Fortuna, el cual agradecía encarecidamente 
a todo el publico que asistió el mismo, comentando 
la oferta de actos que se realizaban a la misma hora, 
y en un legar bonito y fresco, concretamente en 
nuestro paseo marítimo y junto al mar, escogiendo 
para el mismo unos temas “frescos” para esta época 
del verano.
También en este concierto que fue diferente a los 
demás, tres de las piezas del programa, fueron 
interpretadas solo al piano por el componente 
pianista-organista Enric Melià i Fortuna, aparte de 
acompañar otras tantas cantadas.

Como resultado, salió un variado y entretenido 
concierto con una calidad musical, a la cual nos 
tiene acostumbrados esta veterana coral.
El público que asistió al concierto disfrutó de una 
buena tarde musical.

El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:                                                                                                     
1-           El cóndor pasa  D. Alomía
2-           Cançó de l’amor que passa A. Pérez Moya                                    
3-           As times goes by  (“Casablanca”) (solo piano)
4-           Scarborough fair Simon & Garfunkel 
5-           Tourdion  P. Attaingnant
6-          Edelweiss  R. Rodgers
7-           El día que me quieras (solo piano)
8-          Moon river                                                   H. Mancini
9-          Éxode                                                          E. Gold                        
10-        Unchained melody  (“Ghost”) (solo piano)
11-         Tema d’amor    E. Morricone   
12-         La vita è bella  N. Piovani
13-         Em dónes força  R. Lovland 
Vale la pena repetir, que esta veterana coral tiene 
en su haber, un gran director cual es Rossend Aymí 
i Escolà gran y reconocido profesional en el mundo 

musical. También cuenta con un pianista-organista 
Enric Melià i Fortuna, el cual ejerce aparte de 
“cantaire” como sub-director, y en algunas 
ocasiones dirige a la coral. Con estos ingredientes, 
es fácil suponer que las actuaciones de la “Coral 
García Julbe”, cuenten con un buen número de 
seguidores que disfrutan del mundo de la música 
coral.
Se vivió en este concierto que fue “in crescendo” en 
su interpretación, una cosa que no se consigue en 
muchos conciertos musicales, la inter-relación de 
“cantaires” y director con el público y viceversa. Fue 
esta tal, que incluso vimos a algún componente 
de la coral emocionarse en las últimas piezas 
interpretadas.
Eso mismo vivió el director, y por lo tanto, nos 
regaló a todos los asistentes que llenamos mas 
de la mitad del aforo del auditorio, un “bis” con 
la interpretación de nuevo de la bella y pegadiza 
pieza; “La vita è bella”. Con una ovación general se 
dio por finalizado el concierto “a la fresca”.
Mis felicitaciones a la coral, director y pianista,  por 
tan variado y bien interpretado concierto.

Nando Santos actuó en la Ermita de Vinaròs 
presentando su trabajo ‘Versionando’

JOVE ORQUESTRA DE LA
SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Dissabte  22 de juliol de 2017 a les 20.00 hores
PLAÇA DE LES GRANOTES 

(darrere del mercat)
PROGRAMA

Concert in Re maggiore  Antonio Vivaldi 
•	 Allegro 
•	 Andante
•	 Allegro 

 Concert en Fa maggiore  Antonio Vivaldi 
•	 Allegro 
•	 Andante
•	 Allegro 

Classical Music Mashup  Grant Woolard

Happy     Pharrell

 Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

'Concert d'estiu' a cargo de la Coral García Julbe

 I.R. 
Coral García Julbe pianista Enric Melià i Fortuna
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El temps no espera Primàries PSPV-PSOE
Per Fernando Juan  Executiva local PSPV-PSOEPer Hugo Romero

L'estiu sol ser un temps on els 
ajuntaments de ciutats turístiques 
com la nostra solen focalitzar les 
seues energies en mantenir els 
serveis en l'adequat estat perquè 

els visitants se senten com a casa i la gent de casa 
no notem massa l'augment de la població. És una 
feina complicada, on els tècnics i treballadors de 
l'Ajuntament donen el "do de pecho" per a què 
cada estiu que passa Vinaròs siga un destí de 
vacances elegit per més i més gent.
Però també s'ha de mirar al futur pròxim i en 
aquest cas els nostres estudiants més prompte 
que tard hauran de tornar a muntar a l'estació de 
tren, a fer cua per viatjar amb algun dels pocs trens 
de rodalia que la política privatitzadora del Partit 
Popular tindrà a bé deixar-nos aquest
any que ve.
És per això que aquesta setmana passada, i seguint 
el pla d'adequació i modernització dels pàrquings 
públics que s'està duent a terme, es va procedir a 
l'asfaltament de la zona d'aparcament de davant de 
l'estació. Almenys els pares tindran la possibilitat 
de deixar el cotxe amb més comoditat que fins 
ara, on els diumenges de vesprada l'embolic que 
s'ha estat produint durant molts d'anys ha sigut 
important. S'ha de dir que l'actuació a aquest 
aparcament ha sigut prioritària, ja que és una de 
les propostes ciutadanes que va ser elegida pels 
veïns del nostre poble dintre dels pressupostos 
participatius d'enguany.
També aquests dies l'Ajuntament de Vinaròs, 
dintre del seu Pla d'Emergència Social, ha obtingut 
una altra subvenció per part de la Generalitat, 
aquesta vegada de 150.000 euros. En aquest cas 
el treball dut a terme per la regidoria de Política 
Social i la d'Ocupació per aconseguirla, permetrà 
durant quatre mesos el desenvolupament d'ajudes 
d'inserció sociolaboral per a un centenar de veïns 
del nostre poble en risc d'exclusió. Tot això també 
permetrà crear ocupació de manera directa, ja que 
es contractarà a tres tècnics durant aquest període 
de temps per a dur a terme el programa.
Ja per acabar, aprofitarem aquest espai tan visible a 
tota la ciutadania per explicar que alguns veïns de 
Vinaròs hem rebut cartes sol·licitant el pagament 
de la taxa de reciclatge, basant-se en casetes 
de camp per les quals no es paguen les taxes de 
basures. En aquest cas es tracta d'un error per part 
del Consorci i és per això que l'Ajuntament ha ficat 
a disposició dels interessats, tant a la web com al 
mateix ajuntament, la documentació necessària 
per a presentar davant de la Diputació i solucionar 
la situació.

El passat dia 13 de juliol els 
socialistes del PSPV-PSOE vam 
celebrar el procés de primàries 
per a elegir al nostre secretari 

general. Una vegada més, els militants van poder 
exercir lliurement, i sense subterfugis, la capacitat 
de triar a qui ens ha de coordinar políticament, 
exemple de democràcia interna que només els 
vertaders partits que creuen en la democràcia 
realitzen.
A tal efecte, i en campanya, ens va visitar aquí 
a Vinaròs el nostre actual secretari general, 
candidat i, a més, President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, en el acte previ al 
tancament de campanya que va tenir lloc a 
Morella, el seu poble d’origen.
En aquest acte, realitzat en l’entorn del nostre 
passeig,  Ximo Puig ens va parlar no només en 
clau interna, de partit, també va respondre a 
dubtes dels militants i va atendre peticions 
dels nostres representats a l’ajuntament i de 
l’executiva local, especialment pel que fa a 
una infraestructura més que urgent, el col·legi 
Jaume I, així com també a altres instal·lacions 
que depenen de la Generalitat, o la piscina i els 
equipaments esportius.
De fet, per a nosaltres els socialistes de Vinaròs, 
aquestes peticions són prioritàries, i també 
prioritàries són les mesures que des de fa dos 
anys, quan els socialistes van accedir al govern 
del País Valencià, amb altres forces d’esquerres, 
estan tornant la dignitat sostreta als valencians. 
I és que en 20 anys de govern de dretes hem 
patit moments de caciquisme total, molt ben 
documentats i que tant de mal han fet a la 
percepció de la política per part dels ciutadans, 
les persones que, a la cap i a la fi, han de ser 
l’objectiu de millora de qualsevol governant 
que cregui en la democràcia i que, fruit de tant 
de temps d’aquest tipus de govern, es creuen 
(afortunadament cada cop menys) que la política 
només serveix per a afavorir en funció de si s’és 
fill de fulano o s’és amic de mengano, o per a 
fer favors a canvi de ..., i dels quals els lectors 
coneixen tants d’exemples, malauradament.
El dia 16, diumenge, va tenir lloc la festa de les 
votacions (per a nosaltres, els socialistes, votar 
és una festa) i els resultats van ser els següents: 
A Vinaròs, Ximo Puig va obtenir 59 vots i 6 Rafa 
Garcia. Al País Valencià, Ximo Puig va obtenir 
7447 vots i Rafa Garcia 5557. Del 28 al 30 de juliol 
se celebrarà el Congrés de País, on Ximo Puig, 
com a guanyador de les primàries, es proclamarà 
Secretari General, i on s’aprovaran les ponències 
que donaran lloc a les línies d’actuació política 
del PSPV-PSOE.

XYLELLA FASTIDIOSA, 
EL BACTERI ASSASSÍ (I)

Per Jordi Moliner

Ja la tenim aquí, la 
plaga mortal  per 
als  nostres 

cultius  està  aquí, ho sabíem i sabíem que no 
es podia evitar,  és  el que porta la globalització, 
que porta  el  bo i  el  dolent. Una Unió Europea, 
que no ha sabut o volgut tancar les fronteres 
per a certes  espècies  vegetals, per les pressions 
de certs lobbies Nord Europeus. Fronteres 
que sí es van tancar per a la importació 
de medicaments produïts a l'Índia. Però 
clar la  Bayer  és d'Alemanya, i els cultius 
afectats per la  Xylella  estan al Sud d'Europa.
La  Xylella  és  un bacteri que es pot allotjar 
en més de 350 plantes i arbres diferents, oliveres, 
ametllers, cireres, vinyes i en multitud de plantes 
ornamentals, com el Baladre, Espígol,  Polígales, 
etc  etc. Especies que com podeu veure estan al 
nostre voltant tant en conreus com en la natura, 
sense anar més lluny el llit del Cervol està ple de 
Baladres. Com a bacteri que és, necessita un vector 
animal per a la  seua  transmissió. I això  és  molt 
important per a la  seua  contenció. El nom 
d'aquest bacteri  bé  donat  perquè  s'allotja  al 
xilema, "l'aorta" de  les plantes 
i Fastidiosa, perquè és un bacteri  lent, molt lent. 
Poden passar anys fins que no es detecten els 
seus símptomes; símptomes que moltes vegades 
es confonen en els  de l'estrés  hídric, o reducció 
de producció dràstica. Un colp infectat no hi ha 
cura possible,  haurem d'aprendre  a viure amb 
ell,  tal com  han fet en Califòrnia i Sud Americà. 
Si  l'any 2013 es va detectar al Sud d'Itàlia a la regió 
de La Pulla, l'any  2015  a l'illa de Còrsega i  l'any 
2016 a Manacor, era qüestió de temps que saltés 
a la península.  És curiós que es detectés primer 
en illes, això ens diu que ara per ara la principal 
font de contagi eren les plantes ornamentals o de 
jardí. A Eivissa s'ha detectat a la seu de Consell 
Insular.
Aquestes consideracions ens fan pensar 
que el control de les plantes en origen i 
vivers  és  fonamental per a la prevenció de la 
plaga. Un altre front en la lluita és el control del 
vector, mantindré nets d'herba els conreus i unes 
podes acurades en el temps amb uns protocols 
estrictes poden  fer alentir les infestacions. Quant 
als exemplars infectats  només  queda una 
solució, la tala. Però clar això  té  uns costos  per 
al llaurador i unes pèrdues a futur que  deurà 
assumir  l'administració estatal i Europa. Aquí a 
casa nostra estem en contacte amb l'IVIA, Salut 
Vegetal i el EEA. Per a portar els experts  que estan 
en primera línia perquè els llauradors, jardiners i 
productors de la comarca tinguen la informació i 
la formació de primera mà.
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Festival de curmetratges 
Agustí Comes 
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Enric Pla se queda sin crédito
Por Luis Gandía

Enric Pla ha convertido 
la gestión diaria del 
Ayuntamiento en un 

esperpento fruto de su nefasta gestión y la 
acumulación de mentiras que ya no se sostienen 
por ninguna parte. Podrán comprobar los 
vinarocenses como el nerviosismo del Alcalde se 
incrementa por momentos cuando alguien ofrece 
argumentos sustentados en documentos oficiales, 
hecho que él nunca ha realizado porque le gusta 
jugar a las medias verdades, a abusar de sus últimos 
turnos de palabra sin permitir la réplica y el debate.
Y es que en aquello que destaca Enric Pla es en 
hacer lo contrario de lo que decía. Habla mucho 
el Alcalde de la “Ley Montoro” del año 2012 que 
no permite incrementar a la ligera el personal 
de los Ayuntamientos para evitar desmanes y 
abusos como los cometidos por la izquierda en el 
periodo 2007-2011. Se presentó a las elecciones 
municipales en 2015 prometiendo remunicipalizar 
los servicios y la realidad es que ni la escuela de 
verano, ni la EPA, ni la zona azul, ni el mantenimiento 
de playas, ningún servicio externalizado ha sido 
remunicipalizado. 
¿Es culpa como dice el Alcalde de la “Ley Montoro”? 
No. La ley es del año 2012 y Enric Pla prometió lo 
que prometió en 2015 cuando la ley ya llevaba tres 
años en vigor. O bien desconocía la Ley  cuando se 
presentó, cosa que demostraría que la temeridad y 
la falta de rigor y seriedad en su palabra, o conocía 
la Ley y mintió para engañar a los vinarocenses. 
Sea como sea Enric Pla ha perdido el poco crédito 
político que le quedaba.
Recuerden también que Enric Pla ha sido el Alcalde 
que ha implantado la censura en los medios de 
comunicación públicos de Vinaròs limitando la 
libertad de expresión de los partidos de la oposición 
y prohibiendo la publicación de fotografías y otras 
imágenes como se había realizado libremente en 
la anterior legislatura. Le gusta mucho hablar de 
democracia pero le aterroriza que la practiquemos 
quienes no pensamos como él.
Ha pasado la mitad de la legislatura y en Vinaròs no 
se ha notado ninguno de los cambios prometidos. 
El tripartito sigue enfrentado entre sí, sin proyecto, 
sin ideas y sin trabajo, un gobierno que se ha 
quedado desfondado y que tiene miedo al debate 
y a la confrontación de ideas en igualdad de 
condiciones.
El Alcalde de Vinaròs ya no tiene credibilidad 
ninguna. Se subió el sueldo respecto al anterior 
alcalde, asignó 14 pagas a los concejales que no 
tenían ningún salario fuera de la política, le dimitió 
la concejala de Política Social por no cumplir 
su palabra, prohibió la libertad de expresión y 
tanto él como sus concejales del tripartito se han 
dedicado a viajar por Europa pagando todos los 
vinarocenses. Y venían a cambiar el mundo…

Quan arriba el mes de 
juliol ens endinsem cap 
Festival internacional de 

Curmetratges Agustí Comes i que arriba enguany 
a la setzena edició. Dimarts, dimecres i dijous es 
van projectar els 12 curmetratges finalistes i el 
proper 29 de juliol està prevista la projecció dels 
curts que formen part de la “Macedònia de curts”. 
Aquest any s'han rebut 826 treballs, d'arreu de 
tot l'estat espanyol, d'estats Units , Iran, Pakistan, 
Canadà, Turquia, Francia, Italia i Sudamèrica. El 
camí per l'organització ha estat difícil però amb 
el pas del temps aquest projecte s'ha convertit 
en un referent tan a nivell nacional com a nivell 
internacional.
Desprès de tres intenses jornades en les que 
Vinaròs ha gaudit amb el bon cinema, i com cada 
any amb l'enorme satisfacció del treball ben fet, 
gràcies, al treball pacient, acurat i continuat de 
Fundació Caixa Vinaròs.
L'ambició dels seus organitzadors, la Fundació 
Caia Vinaròs, ha estat sempre d'engegar-lo any 
rere any i portar el nom de Vinaròs, al costat dels 
millors festivals de curts per tot l'Estat espanyol i 
també, arreu del món.
Són moltes les persones que hi treballen, de forma 
altruïsta perquè aquest festival sigui un èxit col.
lectiu de tot Vinaròs. Creïem , sincerament, que 
tots i totes els hem d'estar enorment agraïts.I, 
per suposat, també cal donar les gràcies a tots 
i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, tant de 
Vinaròs com de la rodalia que,estiu rere estiu, 
amb la seua fidel presència han recolzat aquest 
projecte. Així mateix, tots i totes hem de seguir 
treballant per superar problemes,per llimar 
imperfeccions, per concretar projectes i obrir 
portes que facen que el Festival Internacional 
de Curmetratges Agustí Comes continue viu   i 
dinàmic. Tots tenim la responsabilitat d'espentat 
en la direcció que sigui la millor per al festival, 
perquè aixi sumen un bon element per a la 
ciutat que estimen i en la que creiem amb totes 
les nostre forces.
Volem reiterar una vegada més el nostre 
agraïment a la Fundació Caixa Vinaròs i 
a totes les persones que han fet possible 
aquest esdeveniment, així com la voluntat de 
l'Ajuntament de Vinaròs, de que continuarà 
treballant per tal de convertir la nostra ciutat en 
un referent cultural de qualitat.

CONDUCTOR 
AUTOTAXI VINARÒS

% 642 857 037 
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VINARÒS, CIUDAD ACOGEDORA Antonio Nájar.

para el próximo 
curso escolar

infantil, primaria y secundaria
bachillerato y ciclos formativos

Ya puedes 
reservar 
LOS LIBROS DE TEXTO

Bando de Alcaldía: Que ante la llegada de los 
meses de Julio y Agosto.....Los ruidos, tanto si son 
producidos por voces, como por elementos.... 
Igualmente, se recuerda la imposibilidad de iniciar 
nuevas obras. Estamos a mediados de Julio, hay 
ruido, hay obras (aunque algunas no sean nuevas) 
y se ocupa o corta una calle sin previa señalización 
salvo la valla correspondiente o los conos que 
delimitan ese trabajo o esa obra. La falta de lugar 
de aparcamiento para tantos visitantes, preocupa, 
más si disponemos de una zona de aparcamiento 
menos, como era el parking de la calle San Francisco 
y no tener una alternativa los vecinos de esa zona. 
La incívica conducta de algunos ciudadanos, 
aparcando en zona para minusválidos, o en carga 
y descarga (perjudicando a los transportistas o 

trabajadores autónomos, poniéndoles mas trabas a 
un trabajo desagradable y penoso de por si en estas 
fechas ). La total anarquía por algunos conductores 
a la hora de ocupar el parking de Fora Forat al 
ser insuficiente en actos puntuales y en fines de 
semana en verano, aconsejaría un control (sin tener 
que contratar gorrillas) o distribución del parking 
en ocasiones mal aprovechado y con sensación de 
inseguridad. Ciudad acogedora y limpia, pero por 
mucho que limpien y bien, que lo hacen los operarios 
de limpieza, los regalos de mascotas decorando la 
acera, el deposito de enseres abandonados en un 
contenedor o los restos expandidos de alguna bolsa 
de basura por personas que buscan comida, ropa o 
metales y dejan esparcido por tierra lo que no les 
gusta, son una imagen errónea de lo que Vinarós es 

o queremos que sea. No es la única solución pero 
con un simple móvil y una dirección electrónica 
donde enviar anónimamente las fotos de esos 
incívicos ciudadanos, seguida de la correspondiente 
sanción y en caso de reincidencia ejemplarizante, a 
corto plazo, más de uno dejaría de ser tan incívico. 
Los olores en ocasiones a gallinaza o fertilizante 
natural  en la zona de Pio XII o Ruiz Picasso cerca 
del hotel, son en ocasiones frecuentes dando la 
sensación de estar rodeados de granjas y no de un 
entorno a orillas del Mediterráneo. Todos tenemos 
ojos, oídos y olfato, pero solo desde el consistorio 
los medios para hacer un Vinarós mejor y que al 
finalizar la estancia de cualquier visitante, pueda 
dar buenas referencias a futuras personas que nos 
quieran visitar, incluidas las que vengan de Madrid.

Avui  tornarem a parlar d’un tema que 
fa algunes setmanes ja vàrem tocar, i 
és l’enllumenat dels carrers. El govern 
anterior quan volia privatitzar-lo ens 

va contar un conte en què l’empresa a la qual se 
li concedia el servei, posaria llums de LED que a 
més a més de donar més claror consumia menys 
energia i d’aquesta manera estalviaria els diners 
l’Ajuntament, però els contes són una cosa i la 
realitat una altra.
Cada dia li toca a un carrer o carrers l’estar a les 
fosques, l’altra vegada que ens queixàvem de 
carrers a les fosques eren els carrers Sant Sebastià, 
Remei, i altres de la zona, uns altres dies va tocar a 
la plaça 1 de Maig, Ponent, Carles Santos, Varadero, 

etc. Una de les últimes apagades va ser el dia 27 de 
Juny , en plenes festes de Sant Joan i Sant Pere i 
concretament el dia que es celebrava el sopar de 
Gala a l’envelat. El carrer Pilar des de l’altura del 
carrer Astúries fins al final i els carrers laterals dels 
dos costats entre les 23 i 24 hores estaven tots a 
les fosques. També el carrer Rosa Mª Molas quasi 
tota la setmana després de festes ha estat també 
a les fosques, pensem que aquesta és una manera 
que te l’empresa de guanyar diners.  
Volem saber el perquè d’aquestes apagades 
tan freqüents, perquè no ens dóna ningú cap 
explicació. Tallen la llum a una zona i a callar. 
Tornen a tallar una altra i tan contents. La gent 
del poble volem saber quan, com i a quines hores. 

Volem una estadística dels talls. I sobretot, com 
hem dit, del perquè.
Normalment no es té accés a cap contracte públic 
però, creiem que el govern municipal hauria de 
fer-los públics. En aquest cas voríem clarament 
quines condicions i clàusules té el contracte i així 
podríem comprovar si l’empresa el compleix o no. 
Volem saber si en cas d’incompliment si se li 
pot posar algun tipus de sanció. Volem saber si 
s’apliquen aquestes possibles sancions. 
La foscor l’estem aguantant dia si dia també bona 
part del poble. Un carrer a les fosques dóna una 
sensació d’inseguretat total i d’abandó per part 
d’aquell que li correspon mantenir la seguretat i 
la llum.

Un dels objectius del Repte 10k Vinaròs es fer 
esport de forma saludable i divertida.
El proper dissabte 29 de Juliol a les 21h a la 
carpa de l'atlàntic per segon any realitzarem de 
forma gratuita una fantàstica masterclass de 
bodycombat a càrrec de monitors oficials de Les 
Mills internacional del Gimnàs Santa Barbara, 
després realitzarem un sopar a la fresca i per als 
assitents a la masterclass tindrem l'entrada a la 
discoteca Nacar. 
Estem segurs que serà una activitat divertida i 
esportiva gràcies a l'associació Repte 10k Vinaròs, 
al Consell Municipal D'esports i a Nacar Sport 
Club.
Vos esperem a tots i totes.
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE JUNY  DE L’ANY 2017 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Xatrac gros 

MAR CÁLIDO DEL VERANO Y AZULADO DE PESCADO
Semana con unas aguas apaciguadas y productivas, en especial de pescado azul 
de la llum y del palangre. Los bous están de veda. La flota artesanal sigue tras el 
langostino y otras especies veraniegas. Y las cotizaciones se mantienen elevadas. 
La pesca de arrastre está inmersa en la parada biológica. 
El cerco se volvió a reactivar. El lunes dos traíñas pillaron 500 cajas de boquerón (6 Kg/caja). El 
martes una barca llevó 600 cajas de seitó. Y el miércoles dos barcos desembarcaron 400 cajas 
de ‘oro azul’, de alacha 200 y de jurel 50. La procedencia era; una de Vinaròs y la otra de Alicante.
Las barquitas de los artes menores, la mitad faena con trasmallos en busca de nuestro crustáceo 
rey. Además de sepia y galera. Un par se dedica al lenguado y rombo. Otro al mabre, pagel, corva 
y jurela. Y otros dos subastan langosta, bogavante, cabracho, dentón, raya, rape y mamona.
El palangrillo costero, una embarcación pescó con anzuelo lubina, dorada, sargo, pargo y congrio.
El palangre pelágico, varios barcos atraparon también con anzuelos bastantes ejemplares de 
bacoreta (8 Kg/pieza).
Y dos marrajeros foráneos arribaron con 3.000 Kg. de albacora, 150 Kg. de pez espada, 100 de 
palometa, 100 de llampuga y 200 de marlín.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo realiza ventas de ejemplares de 2 a 5 kg.

En castellà li diuen pagaza piquirroja i charrán 
grande. El seu nom científic és Hydroprogne caspia. 
Pertanyent a l'orde dels Caradiformes i a la família 
dels Lárids, és una espècie cosmopolita, que en 
alguns llocs les bategen també com a oronetes de 
mar, per tant és una au molt migratòria, que recala 
per la nostra costa igual a l'hivern com a l'estiu, 
segons la latitud que procedisquen. Té una forma 
corporal aerodinàmica, amb pic llarg i recte, de 
color roig coral, amb l'extrem negre. Les seues ales 
són prou allargades, amb els àpexs punxeguts. La 
seua cua és apuntalada. Potes primes i palmades, 
té tres dits units per una membrana, que li servixen 
de rems per a quan reposa sobre la superfície de 
les aigües, i un altre dit més amunt dirigit cap 
arrere sense funció aparent. La seua coloració 
en gris en la part superior longitudinal del cos, 
mentres que baix és blanca. L'extrem de la cua i les 
ales és negrós. La caperutxa del cap és negra. La 
seua dimensió ronda els 50 cm. i en envergadura 
1,40 m. i pes 0,750 Kg. 
Emet un so 'Krai-i' o 'Kah' alt i profund. El colorit 
del plomatge té fases estacionals i de reproducció. 
Després de la lliurea nupcial i l'acoble, la femella nia 
en colònies sobre pedres i penya-segats, albergant 
d'1 a 3 ous blavosos amb taques terroses, que 
covaran ambdós progenitors 26 dies. Naixen els 
pollets amb plomissa, que alimentaran els pares 
40 dies. És molt àgil. Revoleja pujant i baixant en 
l'aire. S'alimenta de peixets que localitza amb la 
vista des d'una certa altura en l'aire, per a cabussar-
se en picat i atrapar-los. També no desdenya els 
descarts de peixos que tiren a la mar les barques, 
a més de carronya portuària i en deltes, estanys 
de rius, etc. Les seues plomes repel·lixen l'aigua. 
Volen a 60 Km/h.

Ecos de ‘Mar’; Normas de protección solar (y II)
Siguiendo con los consejos que Sanidad Marítima nos dice, en especial, de cara al verano, cuando 
nos exponemos en demasía al astro rey.
Si bien la luz solar, entre otros, nos ayuda a absorber vitaminas, hace fuertes nuestra osamenta, 
elimina toxina, incrementa nuestras defensas, etc., también tomar el sol con exceso, en 
determinados tipos de piel puede provocar quemaduras, cáncer, etc.
-Utilizar siempre, incluso en días nublados, productos de protección solar con un factor elevado 
y adecuados a la edad, tipo de piel o zona del cuerpo y a las circunstancias de la exposición solar. 
Emplear un FPS alto en las primeras exposiciones. Aplicar el producto en cantidad generosa, 
uniformemente sobre la piel seca, media hora antes de la exposición al sol, repitiendo la aplicación 
cada dos horas y después de la sudoración excesiva, bañarse o secarse. 
-Procurar no quedarse dormido o inmóvil al sol.
-Beber abundante cantidad de líquidos para compensar la pérdida de agua por el sudor, ducharse 
con agua tibia e hidratar la piel tras la exposición solar.
-Extremar las medidas protectoras en actividades al aire libre.
-Consultar a un especialista, cualquier cambio en el color, forma o tamaño de manchas o lunares.

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                               2 Kg.
Seitò (Boquerón)                          473
Maira (Mare del lluç)                  507
Escrita (Raya)                              784
Mantes (Batoideos)                      82
Besuc (Besugo)                            1.155
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)        1.266
Burros (Gobios)                                 57
Caballa (Verdel)                                 368
Veta (Pez cinta)                                 121
Congre (Congrio)                               427
Gall (Pez de S. Pedro)                       215
Orà (Dorada)                                      718
Mussoles (Escualos)                           52
Móllera (Fanéca)                               634
Gallineta (Cabracho)                          318                    
Sorells (Jureles)                               6.359
Asparrall (Raspallón)                       2.828
Palá (Lenguado)                                   47
Lliri (Anjova)                                            3

Llobarro (Lubina)                                   57
Penegal (Bocanegra)                         184
Aranya (Araña)                                   533
Pagell (Breca)                                   8.820
Peluda (Solleta)                                  427
Lluç (Pescadilla, Merluza)               4.474
Rap (Rape)                                      2.066
Aspet (Espetón)                                  839
Jurioles (Rubios, Lucerna)                 354              
Moll (Salmonete)                             3.549
Morralla (Serranos, etc)                  1.690
Sardina                                              425
Letxa (Serviola, P. limón)                     5
Sorella (Jurel real)                              240
Bacaladilla                                      1.238
Llises (Lisa, Mújol)                        11.952
Pagre (Pargo)                                       6
Biso (Estornino)                             348     
Gatet (Pintarroja)                              24
Rata (Miracielo)                                 163
Palometa (Palometón)                      233

Miseria (Gallo)                                   583
Peix de rei (Pejerrey)                         271
Mamona (Brótola de roca)                  75        
Saboga (Alosa)                                   17
Déntol (Dentón)                                  20
Chopa (Cántara)                                 13
Reig (Corvina)                                      4
Vidrià (Mojarra)                                   14
Salpa (Salema)                                  13
Rom (Rèmol, Rombo)                        32  
Varis (Varios)                                     3                              
                                                     ______
Total.............................      55.097
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                       880
Escamarlà (Cigala)                       390
Llagostí (Langostino)                           41              
Galera (Estomatoideo)                   1.170
Llagosta (Langosta)                            10
Gamba (Camarón, Quisquilla)           411
Llomàntol (Bogavante)                          2

                                                        _____
Total......................................    2.903  
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         203
Sepió punxa (Choquito)                      194
Canana (Pota, Volador)                    1.896
Sepia (Choco)                                       15
Polp roquer (Pulpo roquero)              827
P. blanc (P. blanco)                           687
P. mesquer (P. almizclado)                 63
Caragol punxent (Cañailla)           180
Llonguet (Holoturia)                         2
                                                    _____
    Total……………….……..    4.071
Total d’Arrossegament.......... 62.070
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                       22.906
Sardina                                        3.438
Bacoreta (Canutera)                        15
                                                    _____                                    
Total de Cèrcol.....................  26.359

Desembarcos matinales de 'peix blau'
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Com ve sent costum els darrers anys, els primers 
dies de juliol es va celebrar a Vinaròs el torneig mixt 
d'estiu de tennis de taula.
Cal destacar la nombrosa participació de dos clubs 
de l’estat federal Hesse d'Alemania: la majoria del TSV 
Nieder-Ramstadt i un jugador del TCC Heppenheim, 
que van aprofitar les seves vacances per participar 
al torneig.
El dia 8 de juliol van haver dues competicions de 
vesprada al mateix temps: la primera, el torneig 
“II Torneig Lliure Menut” per a xiquets i xiquetes 
principiants menors de 16 anys; l'altra, el “IV 
Torneig Lliure Ciutat de Vinarós” per a jugadors de 
qualsevol edat, federats de la categoria més baixa( 
3ª provincial o autonòmica) i jugadors no federats 
principiants o de un poc més de nivell .
La competició del "menuts" té com objectiu “ficar 
el cuquet” del tennis de taula, un esport molt 
divertit i fascinant per les seves infinites possibilitats 
tècniques. El primer classificat va ser  Enrique Bucero 
(CTM Costa Azahar) que va demostrar tenir millors 
conceptes tècnics. El subcampió va ser Toni Oliver 
(Onda). Els dos semifinalistes foren Lluis Guillamon 
(Onda) y Abel Terrón (Vinaròs), i per tant aquest 
darrer també "millor jugador local".
El “IV Torneig LLiure Ciutat de Vinarós” per 
a federats de la categoria més baixa va estar 
bastant igualat aquest any pel que fa al nivell dels 
participants, destacant sobre la resta Paul Deranek 
(TSV Nieder-Ramstadt) semifinalista, Sebastian 
Zeiher Escobar (TSV Nieder-Ramstadt) subcampió, 
de 15 anys, i Carlos Ron, 1er classificat i jugador 
veterà que ja no participa en competicions federades 
i que fou en la seva època un jugador de gran classe, 
la qual cosa es notà de valent donat el nivell de la 
resta de jugadors. L'altra semifinalista va ser Lorena 
Altadill(C.J. ULLDECONA) que, malgrat que porta dos 
o tres anys sense poder entrenar el que és necessari 
per aquest esport on la precisió és tant important, va 
realitzar un gran torneig. El Trofeu al millor jugador 
local va ser per José Miguel Rodríguez (CTT Vinaròs).
El 9 de juliol al dematí va tenir lloc el “XII Torneig 
Tennis Taula Ciutat de Vinarós”, per a jugadors 

federats a partir de 2ª provincial o autonòmica. 
Degut a la gran participació de jugadors d'Alemania, 
on el tennis de taula és un esport molt exitós, aquest 
anys va haver un gran nivell competitiu i molt 
igualat, amb partides molt disputades, de llarga 
duració i van allargar el torneig fins a primeres hores 
de la vesprada.
El semifinalistes van ser: Felix Göbel (TSV Nieder-
Ramstadt), jugador defensiu a l'estil modern, molt 
incòmode per a jugadors que no estan habituats 
a enfrontarse amb aquest estil de joc cada vegada 
més escàs i que només fou vençut pel primer 
classificat, Raul Porta (C.T.T. RIPOLLET), el jugador de 
més alta categoria del torneig (divisió d'honor) i que 
va véncer també al guanyador del trofeu al millor 
jugador local, Ernesto Carbonell, veí de Vinaròs i 
actualment jugador del C.J. ULLDECONA, que va 
realitzar un gran torneig demostrant que millora any 
rere any malgrat la seva veterania.
L'altre semifinalista fou l'incombustible veterà Josep 
Pajuelo (REUS DEPORTIU), que va haver de guanyar 

a un altre gran jugador alemany, Timo Freund (TTC 
Heppnheim), que va fer un joc molt inusual de cop 
d'atac pla molt ràpid (el normal és el cop d'atac 
liftat o"topspin"). Timo havia vençut anteriorment 
a l'extraordinari jugador Jaume Queról (C.T.T. 
TORTOSA), vencedor diverses vegades del torneig.
Jose Carlos Guillot (C.T.M. BURJASOT), jugador 
de 14 anys i la gran sorpresa del torneig va ser el 
subcampió, amb una qualitat, arpa i desimboltura 
inhabituals per la seva edat, que es va desfer de 
Pajuelo en una partida al límit superant dos punts de 
partit a Pajuelo.
La final no semblava una incògnita perquè el 
normal hauria estat que Raul Porta no tingués molts 
problemes amb un jugador adolescent i amb un joc 
standard que qualsevol jugador coneix, però J.C. 
Guillot va jugar amb força, sense tenir res a perdre i 
tot per a guanyar, i va perdre, sí, però per la mínima, 
per a sorpresa i gaudi dels espectadors. Una gran 
final per a un gran Torneig.

ESPORTS

Les famílies van gaudir el passat cap de setmana d'una nova jornada d'esport popular amb el CME en la zona del Fortí i Fora Forat

Raul Porta del C.T.T. Ripollet, es fa amb el XII Torneig Tennis Taula Ciutat de Vinarós
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Els dies 15-16 de juliol es va celebrar el Campionat 
Autonòmic Absolut i Junior d'estiu. Va tindre lloc a 
Alacant en les instal·lacions de Monte Tossal amb 
una participació de 238 nadadors de 30 clubs 
diferents de tota la Comunitat Valenciana.
El Club Natació Vinaròs, sota la direcció del tècnic 
Albert Delmonte va portar un total de 9 nadadors 
que van ser: David Miranda, David León, Àngel Lleixa, 
Andreu Navarro, Marc Vea, Clàudia Matamoros, Irina 
Sebastià, Àngels Messeguer i Llum Serret.
Van tenir una molt bona actuació amb un total 14 
medalles individuals i una en relleus de 4x200 lliures 

masculins amb una marca de 7'50''76, que després 
d'una remuntada espectacular van quedar primers 
fen medalla d'or.
Les medalles individuals les van aconseguir:
Marc Vea, va fer medalla d'or en 50,100, 200 i 400 
lliures.
David Miranda, or en 400 estils i plata en 200 
papallona.
David León, or en 200 papallona, plata en 200 
esquena i bronze en 100 esquena.
Andreu Navarro que va fer medalla de plata en 1500 
i 400 lliures i bronze en 200 lliures.

Llum Serret, plata en 800 lliures i bronze en 200 
lliures.
En la classificació general, el club va quedar en 
quarta posició masculina i la setena en femenina, 
tenint en compte que les xiques són totes de la 
categoria infantil.
En aquest autonòmic la majoria de nadadors ja 
donen per finalitzada la temporada en piscina 
i continuen en la temporada de travessies fins 
agost, la resta continuen entrenan amb la mateixa 
intensitat fins als campionats d'espanya.

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

Campionat Autonòmic Absolut i Junior d'estiu.
14 medalles individuals i 1 en relleus
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   ·   964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

Venda anticipada a l’auditori de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores
“ABONAMENT A PARTIR DE 3 OBRES DE TEATRE” (Queden exclosos el BCN 
City Ballet i el Cabaret)

Teatres 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Divendres, 17 i dissabte 18 de març / 
divendres a les 22.00 hores i dissabte a les 
20.00 hores / 12 €

BCN CITY BALLET
Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €

EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que 
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del 
Barrio

Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores / 
Preu: 10 €

NO SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen

Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores / 
Preu: 5 €

CARINYO
Pérez & Dislà

Divendres, 6 d’ octubre / 22.30 hores /  
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE 
MIS ESCLAVOS
Meridional Producciones

Divendres, 3 de novembre / 22.30 hores / 
Preu: 5 €

LA MEJOR CANCIÓN 
DEL MUNDO 
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”
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El passat dia 16 de Juliol a la localitat de 
Bronchales, la nostra corredora Ariana 
Reverter prenia la sortida en una dura cursa 
de ciclisme de muntanya, concretament la IX 
BTT SIERRA ALTA en un recorregut de 26km 
amb +950m de desnivell. 
La prova s'ha disputat a 1500m d'altitud, 
sent una prova exigent pel desnivell que 
presentava. Tot i així, ha aconseguit fer-
se amb la segona possició demostrant la 
capacitat que té aquesta ciclista i triatleta del 
Club Triatló JijiJaja Vinaròs. 
Enhorabona i a seguir amb les mateixes 
ganes!

SUBCAMPIONA EN BTT
Carla Masip, finalitza en una excel.lent 6a posició a la 
seva primera participació internacional.  Participar als 
Campionats d’Europa 2017 semblava poc més que 
un sommi quan es va iniciar la temporada atlètica, al 
setembre de 2016; en aquella mateixa temporada ja 
es va quedar a un segon i mig d’aconseguir la mínima 
de participació per al 800 del Mundial júnior, però un 
segon en atletisme sembla tot un món. Aquesta nova 
temporada, en una categoria superior, la convocatòria 
internacional era el Campionat d’Europa, que quedava 
com una il.lusió més que un objectiu prioritari.
La selecció espanyola va desplaçar més de 60 atletes –
la participació més alta que mai ha fet- fins a la localitat 
polonesa de Bydgoszczc, una ciutat que viu de forma 
especial l’atletisme, acostumada a organitzar events 
internacionals amb certa freqüència, i que a més ho 
fa de forma excel.lent; un gran estadi, una magnífica 
organització, animació, espectacle, múltiples serveis, i 
preus populars per assegurar una bona assistència de 
públic, van aconseguir que els que vam tenir la sort 
de viatjar fins allí recordem el campionat com un gran 
esdeveniment.
El dia 14/07 començaven les rondes classificatòries de 
1500m i el repte per a Carla era molt gran; 17 atletes 
inscrites, classificaven 12 per a la final (4 primeres 
de cada semifinal i 4 temps) i ella presentava la 14a 
marca,…era difícil, però no impossible. Participava a la 
2a semifinal, i les atletes van marcar un fort ritme des 
de l’inici. Carla es va quedar a cua del grup, intentar no 
perdre contacte, però a meitat de cursa el grup estaba 
completament trencat, amb les favorites ja molt 
destacades. L’atleta del CE Vinaròs va mantenir el cap 
fred, va aguantar i va finalitzar la carrera amb forces 
suficients per superar tres atletes, entrar 6a de la sèrie 
i guanyar-se, en la classificació per temps (4’22”49), 
el passi a la final; el sommi de la final europea estaba 
servit.
Si les semifinals eren un repte, la final s’havia de prendre 
com un premi. Carla acreditava la pitjor marca de les 
12 finalistes, i els objectius eren intentar fer marca 
personal, guanyar algunes atletes, lluitar i competir 
bé…i disfrutar d’una grandíssima carrera amb algunes 
de les millors migfondistes a nivell mundial. En efecte, 
la cursa es plantejava com un duel entre l’alemanya 
Konstanze Klosterhafen, favorita amb una marca 
estratosfèrica de 3’59”, i la polonesa Sofia Ennaoui, amb 
4’01”. Per a la resta de corredores quedava el bronze i la 
lluita per les posicions de finalistes.
Contràriament al que era previsible, la final es va iniciar 
a ritme lent, amb les favorites amagant les seves cartes 
dins del grup. Carla va optar un cop més per ocupar 
la darrera plaça, estalviant-se empentes i enganxades 
típiques d’una final tàctica; durant un parell de voltes 
no va passar pràcticament res, fins que a falta de 800m 
la corredora alemanya va decidir marxar en solitari amb 

un canvi de ritme difícil d’assimilar per als espectadors 
i impossible de seguir per a les altres corredores. 
Només la favorita de l’afició, la polonesa Ennaoui 
ho va intentar, però li va ser impossible acostar-s’hi; 
finalitzarien primera i segona respectivament, i –si 
tot va com ha d’anar- sentirem parlar de Konstanze 
Klosterhafen; la nova campiona d’Europa Sub-23 té 
un futur enorme. Per darrere, el grup no es va immutar 
davant l’atac de les dues favorites, i es va mantener 
compacte, sabent que la seva lluita vindria més tard, 
per la medalla de bronze. No va ser fins l’última volta 
que s’iniciaren els atacs, entre Martina Galant (Polonia), 
Amy Grifits (Anglaterra) i Linn Soderholm (Suècia); 
tercera, quarta i cinquena classificades finalment. 
Més enrere, a falta de 300m, Carla va decidir que era 
el moment d’abandonar la cua del grup; s’hi va trobar 
amb forces i va llançar un atac demolidor, aprofitant 
una velocitat terminal que ja la caracteritza, i que li va 
permetre anar superant totes les rivals que es trovaben 
al seu abast, fins una recta final memorable, en lluita 
amb l’italiana Aprilie, a la que va superar a la línia de 
meta per una centèssima…una excel.lent marca de 
4’21”63 li valia la 6a posició que superava de llarg les 
previsions més optimistes i que va celebrar llargament 
damunt la pista ; el sommi de Carla s’havia fet realitat.

Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües 
de Vinaròs i les col·laboracions de Nova Nutrició i 
Sports Arin.

Campionat d’Europa Sub-23, Bydgoszcz (Polònia)

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Carla Masip
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DIVENDRES, 21 DE JULIOL a les 22.30 hores

DISSABTE, 22 DE JULIOL a les 19.00 i a les 22.30 hores

DIUMENGE 23 DE JULIOL a les 22.00 hores

Preu entrada 9 euros
Venda d’entrades anticipades a l’auditori
de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores

   ·   964 401 912

F E S T I V A L
D E  V I N A R Ò S
Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes

Auditori Municipal V. Ayguals d’Izco

T E A T R E  M U S I C A L

NUEVE 
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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TAPA DE LLAGOSTÍ + BEGUDA = 5 €

RESTAURANTS PARTICIPANTS
Bergantín, La Isla, L’Olivera, Miramar, Nou Parada, Rafel lo Cristalero, Vinya d’Alòs

Visita 4 establiments, vota la teua tapa preferida  
i participa en el sorteig d’originals regals
Fullets disponibles a TOURIST INFO VINARÒS

Ps. de Colom. Tel. 964 453 334

Més info
www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

VIII LLAGOSTÍ DE VINARÒS

TAPA TOUR
De l'1 al 30 de juliol

Vinaròs 2017

Vinaròs
és turisme

PATROCINA COL·LABORA

 

     Classificació:Tots el públics

  Gènere:Comedia

  Duràda:101 min

  Una noche fuera deUna noche fuera de

                  CONTROLCONTROL        
DISSABTE: Día:22   21:00:h – 23:00:h   

DIUMENGE: Día:23   21:15:h – 23:15:h

DILLUNS: Día:24   21:15:h – 23:15:h

DIMARTS: Día:25     20:00:h – 22:00:h

DIMECRES: Día:26     20:00:h – 22:00:h   
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 Dimarts, 18
Hora: 19.00
ACTE D’APERTURA DEL FESTIVAL
EXPOSICIÓ basada en la pel·lícula Der 
Himmel über Berlin (Las alas del deseo o El 
cielo sobre Berlín) artistes de l’Espai Mariola 
Nos: Román Doménech, Garcia Bel, Núria 
Mónico, Carlos Elorduy, Blueedelweiss art, Rosa 
Soriano i Joan Gil.
PERFORMANCE a càrrec de la gimnasta 
i ballarina Sara González, escenografia de 
l’artista García Bel i declamació de l’artista 
Núria Mònico.
SORTEIG d’un atrapasomnis (Blueedelweeis) i 
d’una obra “Cuervos” de Carlos Elorduy.
Degustació i copa de vi
Lloc: Espai Mariola Nos. Carrer de la Puríssima, 
21     Gratuït  Públic adult
Hora: 22.00
INAUGURACIÓ FESTIVAL DE VINARÒS  i 
PROJECCIÓ DE 4 CURTS FINALISTES                                                                                     
Festival Internacional de Curtmetratges de 
Vinaròs Agustí Comes
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l'Àngel, 10
Preu: 1 € Públic adult

Dimecres, 19
Hora: 18.30 hores. Inauguració                                                                                                                      
EXPOSICIÓ                                                                                                                 .
"Una Marilyn Monroe quotidiana": 
Fotografies d’Ed Clark  i Eve Arnold.
Degustació i còctel
Lloc: Conceptes. Carrer de la Mare de Déu del 
Pilar, 4 Gratuït Tots els públics
Hora: 19.30                                                                                  
CONCERT DE BANDES SONORES DE PEL·LÍ
CULES                                                                                          
A càrrec de la Banda Infantil i Juvenil de LA 
ALIANZA
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom Gratuït 
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i 
xiquetes. Fem entre tots una setmana de 
cinema!
Hora: 22.00                                                                                                        
PROJECCIÓ DE 4 CURTS FINALISTES                                                                                                             
Festival Internacional de Curtmetratges de 
Vinaròs  Agustí Comes
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l’Àngel, 10 Preu: 1 € 
Públic adult
Hora: 22.30                                                                                                                         
CINEMA SOTA LES ESTRELLES                                                                                                                             
NUNCA ES TARDE
Recomanada per a majors de 16 anys. 
Lloc: Envelat de l’Atlàntic Gratuït
Recomanació: Cinema jove, a partir de 16 
anys. Fem entre tots una setmana de cinema!

Dijous, 20
Hora: 18.00
TALLER “Juguem i cantem”                                                                                                                            
Apropament dels xiquets i xiquetes al món 
de la música de cinema infantil. 
Taller dirigit a famílies amb xiquetes i xiquetes 
de 3, 4 i 5 anys.
Grup màxim 10 xiquets i xiquetes, amb un 
acompanyant per xiquet i xiqueta
Durada: 1 hora
Lloc: Sala d’actes Biblioteca Municipal. Plaça 
de l'Hort dels Escribano, 9  Gratuït 
(Per a assistir és necessària la inscripció prèvia de 
9 a 14 hores a la Regidoria de Cultura. Biblioteca 
Municipal, 1r pis)
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i 
xiquetes de 3 a 5 anys. Fem entre tots una 
setmana de cinema!
Hora: 22.00                                                                                                            
PROJECCIÓ DE 4 CURTS FINALISTES                                                                                                             
Festival Internacional de Curtmetratges de 
Vinaròs  Agustí Comes
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l'Àngel, 10
Preu: 1 € Públic adult

Divendres, 21
Hora: 18.00
TALLER “Juguem i cantem”                                                                                                                       
Apropament dels xiquets i xiquetes al món 
de la música de cinema infantil. 
Taller dirigit a xiquets i xiquetes de 6, 7 i 8 anys. 
Grup màxim de 15 xiquets i xiquetes, sense 

acompanyants Durada: 1 hora
Lloc: Sala d’actes Biblioteca Municipal. Plaça 
de l'Hort dels Escribano, 9  Gratuït 
(Per a assistir és necessària la inscripció prèvia de 
9 a 14 hores a la Regidoria de Cultura. Biblioteca 
Municipal, 1r pis)
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i 
xiquetes de 6 a 8 anys. Fem entre tots una 
setmana de cinema!
Hora: 20.00
CONFERÈNCIA 
Música de cinema: El procés creatiu                                                                                                                             
A càrrec d’Òscar Senén
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.  Carrer del 
Socors, 64 Gratuït Públic adult
Hora: 22.30                                                                                                                                     
TEATRE MUSICAL                                                                                                                                         
NUEVE adaptació cinematogràfica i teatral 
de la pel·lícula i musical Nine
Sinopsi: Conta les peripècies d'un director de 
cinema enmig d'una crisi creativa i la influència 
que les dones de la seua vida han tingut en el seu 
treball. Música i veus en directe
A càrrec del grup POKER de Puro Teatro 
despatx d’arts escèniques. Director: Toni 
Guillot Preu: 9 €
Lloc: Auditori Municipal Ayguals d’Izco. Plaça 
de Sant Agustí Públic adult

Dissabte, 22
Hora: 22.30                                                                                                                                        ..
TEATRE MUSICAL                                                                                                                                         
NUEVE adaptació cinematogràfica i teatral 
de la pel·lícula i musical Nine
Sinopsi: Conta les peripècies d'un director de 
cinema enmig d'una crisi creativa i la influència 
que les dones de la seua vida han tingut en el seu 
treball. Música i veus en directe
A càrrec del grup POKER de Puro Teatro 
despatx d’arts escèniques. Director: Toni 
Guillot Preu: 9 €
Lloc: Auditori Municipal Ayguals d’Izco. Plaça 
de Sant Agustí Públic adult

Diumenge, 23 
Hora: 20.30
TEATRE MUSICAL                                                                                                                                         
NUEVE adaptació cinematogràfica i teatral 
de la pel·lícula i musical Nine
Sinopsi: Conta les peripècies d'un director de 
cinema enmig d'una crisi creativa i la influència 
que les dones de la seua vida han tingut en el seu 
treball. Música i veus en directe
A càrrec del grup POKER de Puro Teatro 
despatx d’arts escèniques. Director: Toni 
Guillot Preu: 9 € Lloc: Auditori Municipal 
Ayguals d’Izco. Plaça de Sant Agustí
Públic adult

Dilluns, 24
Hora: 18.00                                                                         
TALLER INFANTIL
Basat en el curtmetratge d’animació 
MONSTERBOX
A càrrec de Cultural Routes
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal. 
Plaça de l'Hort dels Escribano, 9 
Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i 
xiquetes de 8 a 12 anys. Fem entre tots una 
setmana de cinema!
Hora: de 20.30 a 22.00                                                                                                                                    
TAST DE L’OBRA DE TEATRE MUJERES                                                                                                             
PURO TEATRO ens desvetlarà un petit tast de 
l’obra Mujeres que respresentaran el dies 28 i 
29 al Casino. Versió lliure de la pel·lícula Mujeres 
al borde de un ataque de nervios.
A més a més al Despatx d’Arquitectura 
de Javi Sorlí, hi haurà una exposició de 
fotografies sobre el disseny i espai escènic 
en la filmografia de Pedro Almodóvar.  
Fotogrames que han inspirat el director Toni 
Guillot.  Lloc: Espai Sant Joan, 29
Públic adult. Gratuït

Dimarts, 25 
Hora: 18.00                                                                                                                    
TALLER PER A ADOLESCENTS                                                                                                                              
Basat en el curtmetratge KIRIKÚ HABLA 

CON EL SABIO
A càrrec de Cultural Routes
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal. 
Plaça de l'Hort dels Escribano, 9  Gratuït
Recomanació: Adolescents de 13 a 16 anys. 
Fem entre tots una setmana de cinema!

Dimecres, 26
Hora: 22.30                                                                                                                             
CINEMA SOTA LES ESTRELLES                                                                                                                              
GRANDES FAMILIAS  Lloc: Envelat de l’Atlàntic 
Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i 
xiquetes! Fem entre tots una setmana de 
cinema!

Dijous, 27
Hora: 22.00                                                                                                                                                    
MACEDÒNIA DE CURTS                                                                                                                                
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l'Àngel, 10
Preu: 1 € Públic adult
Hora: 22.30                                                                                                                              
CINEMA SOTA LES ESTRELLES                                                                                                                               
EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS 
PECULIARES   Subtítols per a persones amb 
discapacitat auditiva
Lloc: Plaça de Bous
Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i 
xiquetes a partir de 7 anys. Fem entre tots 
una setmana de cinema!

Divendres, 28
Hora 20.00                                     
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA                                                                                                                           
Homenatge al vestuari del cinema a càrrec 
dels artistes de la GALERIA LA ESTRELLA: 
Carmen Guillemot, Joan Gil, Philipe Guillemot, 
Antonio Ruiz, Pepa Hernández Mompó, José 
Martí, Ira Vonnegut, María Giner Mira, Mayesa 
Mira i Rosa Gallego.
Lloc: Galeria d’Art La Estrella. Plaça de la 
Constitució, 2 Gratuït Tots els públics
Hora: 22.30 
TEATRE
TOC TOC, una adaptació de la comèdia 
teatral i cinematogràfica de Laurent Buffie 
i Vicente Villanueva
A càrrec de l’Escola d'Arts Escèniques Guirigall 
Teatre (Grup d'adults)
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
Gratuït Públic adult
Hora: 22.30                                                                                                                                                     
TEATRE                                                                                                                                                             
MUJERES, versió lliure de la pel·lícula de 
Pedro Almodóvar Mujeres al borde de un 
ataque de nervios. Aquest treball és fruit del 
taller que l'any 2015 va iniciar Puro Teatro al 
mateix Casino. Director: Toni Guillot
Lloc: CMC. Casino. Carrer de la Mare de Déu 
del Pilar, 30 Preu: 5 € Públic adult

Dissabte, 29
Hora: 22.00 
CLOENDA DEL FESTIVAL DE VINARÒS                                                                                                          
Entrega dels premis als curts finalistes.
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs. Carrer del Socors, 64
Gratuït. Aforament limitat
Públic adult
Hora: 22.30                                                                                                                               
TEATRE 
7 ENANITOS, una adaptació teatral de la 
novel·la i pel·lícula Deu negrets d’Agatha 
Christie i René Clair
A càrrec de l’Escola d'Arts Escèniques Guirigall 
Teatre (grup de xiquets i xiquetes)
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez
Gratuït Tots els públics
Hora: 22.30                                                                                                                                                    
TEATRE                                                                                                                                                            
MUJERES, versió lliure de la pel·lícula de 
Pedro Almodóvar Mujeres al borde de un 
ataque de nervios. Aquest treball és fruit del 
taller que l'any 2015 va iniciar Puro Teatro al 
mateix Casino. Director: Toni Guillot
Lloc: CMC . Casino. Carrer de la Mare de Déu 
del Pilar, 30 Preu: 5 €  Públic adult

Participa!

Fes la teva pregunta al 
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

Tauler Municipal
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Tauler Municipal

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT Horaris de la biblioteca, la biblioplatja i el bibliomercat  

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal informen que, 
dintre de les polítiques d’universalització de la lectura pública 
i utilització d’aquest espai cultural, la Biblioteca Central, com a 
novetat, romandrà OBERTA per les tardes el mes de juliol com a 
sala d’estudi. Els prèstecs i devolucions s’hauran de realitzar durant 
els matins. Així mateix, durant el mes d’agost, la Biblioteca Central 
romandrà TANCADA per les tardes, sent la Biblioplatja l’espai de 
referència.
BIBLIOTECA CENTRAL
- Horari d’hivern. D'octubre a maig: 
De dilluns a divendres 9.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores. 
Dissabtes de 10.00 a 13.00 hores
- Horari del biblioestudi durant els mesos de desembre, gener i 
febrer, així com maig, juny i juliol: de dilluns a divendres de 9.00 a 
14.00 hores i de 15.30 a 21.00 hores. Dissabtes i diumenges de 9.00 
a  21.00 hores.
- Horari d’estiu. Juliol i agost:
Del 8 al 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9 a 14.00 i de 17.00 
a 20.00 hores. Dissabtes tancat. De l'1 al 31 d'Agost: de dilluns a 
divendres de 9 a 14.00 hores. tardes i dissabtes, tancat.
BIBLIOMERCAT
- De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30 hores. 
Dissabtes de 08:00 a 14:00 hores. Diumenges tancat.
BIBLIOPLATJA
De dilluns a diumenge de 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores. 
Els dies amb programació per la tarde-nit, romandrà oberta fins les 
23.00 hores.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

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 4 d’agost 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.

Des de la Regidoria de Política Social s'informa que 
l'Associació Espanyola Contra el Càncer - AECC- 
durà a terme una revisió de la pell (vermellors, 
taques, grans, etc.) a l'antic ambulatori de la 
seguretat social de Benicarló (primer pis posterior 
). Les persones interessades poden asstir a aquesta 
cita el dimarts 25 de juliol de 17:00 a 20:00 hores.
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ANIVERSARIS

ESQUELES PUBLICITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

“Para una gran amiga, 
que no olvidaremos nunca”

El Grupo de Pastelería de Vinaròs

Pili Viver Montía
Que falleció cristianamente 
el día 5 de julio de 2017,
a los 69 años de edad.

D.E.P.

Descanse en Paz

Rogad a Dios por el alma de:

CARTELLS
DE REGAL

ENCARREGUEU LA
VOSTRA PAPERERIA

DE FESTES I  US FEM

festes
encanten

dels

ens
les

pobles
FINS A 150

Dr. Fleming, 6 Vinaròs · 964 45 00 85

Consulteu les opcions disponibles



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
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. 

*

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

 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. 

 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

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 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 (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 - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 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 (HORARI ESTIU)

 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

 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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

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

22 juliol ROCA c. Sant Francesc, 6

23 juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

24 juny ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

25 juny SANZ c. Pont, 83

26 juny VALLS zona turística nord, 11

27 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

28 juny TORREGROSA av. Llibertat, 9

29 juny PITARCH c. del Pilar, 120

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




