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Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes
Èxit de les projeccions dels finalistes i la ‘Macedònia de curts’

Comencen les assemblees veïnals
La primera, el passat 19 de juliol per als veïns de Cossis, Boverals, Saldonar i Ameradors

Es posa en mans 
dels Serveis Jurídics 
un possible espoli 
de l’arxiu històric
Els possibles robatoris es van poder produir fa 
anys, quan l’arxiu estava dispers en diferents 
dependències i sense un inventari precís

Han aparegut documents amb el segell 
municipal que es venen per internet

Comencen les obres del nou parc de calistènia
Una de les propostes més populars dels pressupostos participatius
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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.

Aquest 19 de juliol s’ha dut a terme a Vinaròs la primera de 
les vuit reunions veïnals programades en diferents zones 
de la costa nord, costa sud i àrees properes al nucli urbà 
programades a la localitat per als mesos de juliol, agost i 
setembre.
El regidor de Participació Ciutadana, Hugo Romero, explica 
que més de 60 persones van acudir a la cita, que va ser molt 
participativa amb un total de 26 torns de paraula de veïns 
que van traslladar a l'Ajuntament alguns suggeriments i 
inquietuds, relacionats principalment amb l'enllumenat, 
l’asfaltat i la senyalització de carrers, així com amb la neteja 
de platges i solars abandonats.
A més, tal com es va anunciar com a novetat en aquesta 
edició, l'Ajuntament va plantejar una ordre del dia amb 
diversos temes a tractar a peu de carrer, informant als 
presents de futures actuacions, de com s'han resolt les 

demandes anteriors, de quina és la situació del servei de 
Correus, de la propera creació dels consells de barri i de la 
nova edició dels pressupostos participatius per 2018.
"Aquesta primera assemblea de la temporada ha anat molt 
bé, amb els veïns de la zona dels Cossis, Boverals, Saldonar 
i Ameradors agraïts de que un any després de l'última 
convocatòria tornem per explicar quines són les novetats", 
ha valorat Romero, qui va moderar aquesta assemblea 
juntament amb l'Alcalde Enric Pla i altres quatre regidors de 
l'equip de govern: Domènec Fontanet, de Turisme; David 
Adell, de Recursos Humans; Jordi Moliner, de Medi Ambient 
i Jan Valls, d'Urbanisme.
La propera reunió, cal recordar, també serà a la Costa Nord 
i es durà a terme el 26 de juliol a la 19:30 hores, al carrer del 
Volantí. En aquesta ocasió es realitzarà amb els veïns de les 
zones de Barbiguera, Triador, Cales i Deveses.

El model de DTI CV - Destinació Turística Intel·ligent de 
la Comunitat Valenciana -, un projecte que coordina 
l'Agència Valenciana del Turisme a través de l'Institut de 
Tecnologies Turístiques (Inva · tur), s’implantarà a les localitats 
castellonenques de Vinaròs i Benicarló, municipis pilot per a la 
posada en marxa d’aquest pla. 
Per implantar el model DTI, tots dos ajuntaments tindran accés 
a les ferramentes d’auto diagnòstic, els indicadors de gestió, el 
quadre de comandament de RRSS i de reputació en línia de l’ 
Inva · tur.
El regidor de Turisme de Vinaròs, Domènec Fontanet, ha 
explicat que aquesta és una gran notícia per al municipi, que 
s'emmarca dins dels directrius del pla estratègic de Turisme de 
la localitat, el qual serà presentat pròximament. “Com un dels 
municipis que formaran part d'aquest projecte, esperem ser 
una bona referència per a la implantació d'aquest model en 
altres territoris turístics de la Comunitat Valenciana ", ha afegit.
Per la seua banda, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc 
Colomer, ha assenyalat que impulsar aquesta estratègia és 
una de les prioritats de l'actual política turística del Govern 

valencià. "El model DTI CV, recollit en el Llibre Blanc del Turisme 
de la Comunitat Valenciana, és l'aval per al desenvolupament 
sostenible de les destinacions turístiques, fer-les accessibles 
i que la interacció del visitant amb l'entorn sigue sempre 
beneficiosa".
Per a Colomer "el futur de les destinacions turístiques depèn, 
en gran mesura, de la seua constant innovació i de l'aplicació 
de noves tecnologies". Alhora, "representa un exemple clar de 
les accions de governança col·laborativa entre administracions, 
emmarcat en l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible 
i integrat (EDUSI), que impulsen Vinaròs i Benicarló de manera 
conjunta", ha destacat el secretari autonòmic.
Inicialment es durà a terme l'anàlisi de la situació de partida 
de tots dos municipis, que requerirà l'aplicació d'un mètode 
integral, incorporant aspectes econòmics, tecnològics, 
ambientals i culturals, entre d'altres. I és que la gestió eficient 
dels recursos, el desenvolupament sostenible i l'accessibilitat 
són els conceptes fonamentals que es vinculen a la implantació 
d'un model de gestió intel·ligent de destinacions.

Amb la primera reunió a la costa nord
comença una nova edició d'assemblees veïnals a Vinaròs
Més de 60 persones van acudir a la cita i van participar de forma activa en aquesta assemblea on a 
més dels suggeriments veïnals es va informar de temes com la situació de Correus, la creació dels 
Consells Municipals de Barri o la propera edició dels Pressupostos Participatius

Vinaròs i Benicarló, seleccionats per a la implantació 
del Model Turístic Intel·ligent de la Comunitat Valenciana
Aquesta estratègia, basada en la innovació i l'ús de 
les noves tecnologies, busca el desenvolupament 
sostenible de les destinacions turístiques, fer-les 
accessibles i que hi hague una bona interacció del 
visitant amb l'entorn

La primera assemblea va tindre lloc a la Cala dels Cossis
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L'Ajuntament de Vinaròs ha posat 
en mans dels serveis jurídics la 
desaparició -fa diversos anys- de 
valuosa documentació i de quadres 
que pertanyien a l'arxiu municipal. 
Una denúncia d'espoli de patrimoni 
documental que ha realitzat en 
diverses ocasions la Associació 
Cultural Amics de Vinaròs i que ara 
podria ser denunciada i investigada. 
“Fa diversos mesos se'ns va fer 
arribar que en una pàgina web 
hi havia una sèrie de quadres de 
bronze que portaven el segell de 
l'arxiu municipal de Vinaròs. Vam 
informar a l'arxiver municipal, 
que ens va confirmar que hi havia 
dos quadres de la mateixa sèrie 
en l'arxiu. No obstant això en el 
etiquetatge constava que havien 
d'haver-hi almenys una dotzena. 
Aquí vam començar a sospitar que 
podien haver-se robat aquests 
quadres. D'altra banda, des de la 
biblioteca se'ns va informar que hi 
havia llibres a internet que podrien 
haver format part del fons antic de 
l'arxiu municipal. A partir d'aquest 
moment comencem a sol·licitar 
informació, i ho vam posar en mans 
dels serveis jurídics de l'Ajuntament”, 
va explicar el regidor de Cultura, 
Marc Albella, que va assegurar que ja 
en anteriors legislatures havia existit 

alguna sospita sobre possibles 
substraccions de documents de 
l'arxiu. 
El regidor socialista va assenyalar 
que el consistori “està ara pendent 
d'aquest informe jurídic per conèixer 
el procediment que hem de seguir. 
Si els serveis jurídics consideren 
que cal denunciar-ho es denunciarà 
i si cal requerir la documentació es 
requerirà”.
El robatori d'aquests documents i 
quadres ha hagut de ser realitzat, 
segons va considerar Albella, 
anys enrere,   quan l'arxiu estava 
disgregat entre un magatzem i la 
biblioteca, mentre es gestionava el 
seu trasllat i no hi havia un inventari 
precís. “Eren llocs on entrava i sortia 
molta gent” i va ser llavors “quan es 
va poder produir el major espoli de 
l'arxiu”, va subratllar Albella, per qui 
“el que cal determinar ara és si tots 
aquests documents estaven o no en 
l'arxiu, perquè de moment solament 
existeixen sospites”.  
No obstant això, Albella també 
va indicar que, curiosament, des 
que l'Ajuntament de Vinaròs va 
donar part als serveis jurídics de 
l'assumpte, en el consistori s'han 
rebut ja dues donacions anònimes 
de documentació que pertanyia a 
l'arxiu. 

“A Vinaròs només va haver-hi una 
persona que va inventariar de forma 
manuscrita part de l'arxiu, i aquest 
va ser l'arxiver Juan Bover, però quan 
es va morir no es va continuar amb 
això”, va assenyalar el president de 
Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, 
per qui aquesta falta d'un inventari 
exhaustiu va facilitar l'espoli. 
De moment, segons Albella, “no 
hi ha proves fefaents” del possible 
autor o autors d'aquest robatori 
patrimonial, i només se sap que “hi 
ha documentació que portava el 
segell de l'arxiu municipal que ha 
aparegut en cases de subhastes”.  

lguna ha pogut ser recuperada 
gràcies a les gestions realitzades per 
Amics de Vinaròs, que precisament 
aquesta setmana ha realitzat una 
donació de documents dels segles 
XVII i XVIII que pertanyien a l'arxiu 
i que van localitzar i van adquirir 
en un anticuari, però una altra 
continua dispersa i lluny de l'arxiu 
municipal. 
Des de l'Ajuntament s'han 
compromès a informar públicament 
de les accions que es van a dur 
a terme una vegada s'obtingui 
l'informe dels Serveis Jurídics.

L’Ajuntament posa en mans dels serveis jurídics un possible espoli de fons de l'arxiu municipal
Valuosos documents i quadres  han aparegut en cases de subhastes i antiquaris

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 10 AGOSTO 2017
AL REPOSTAR GASOLINA EN 
CARREFOUR, PRESENTANDO LA 
TARJETA DEL CLUB CARREFOUR 
ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE 
AHORRO

Vinaròs va celebrar dimecres amb una missa Sant Joaquim i Santa Anna

L'arxiu està ara des de fa uns anys unificat i amb inventari, però va estar molts 
temps dispers en diferents dependències
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Aquest dilluns s'han presentat a l'Ajuntament 
de Vinaròs dues ajudes vigents que, gràcies a 
la col·laboració amb Cambra de Comerç, estan 
a disposició de la ciutadania a la localitat i 
busquen incentivar l'ocupació i la competitivitat 
en les empreses locals.
Una d'elles, ha explicat la regidora d'Ocupació, 
Maria Cano, és la convocatòria de subvencions 
econòmiques per al foment de l'ocupació en 
2017, dins el Programa Operatiu d'Ocupació 
Juvenil 2014-2020.
"Poden accedir a elles tant els joves aturats 
i emprenedors que hagin finalitzat la fase 
d'orientació vocacional del Pla de Capacitació 
del Programa Integral de Qualificació i Ocupació, 
com aquelles empreses que contracten joves 
aturats", ha assenyalat Cano.
Des Cambra de Comerç, Vanesa Bermúdez, ha 
afegit que per a les contractacions laborals 
d'aquests joves, a temps complet durant almenys 
sis mesos, les empreses podran rebre fins a 4.950 
euros d'ajuda. Els que s'acullen a la segona 
línia de subvencions, per a emprenedors que 
decideixin iniciar una nova activitat empresarial 
i / o professional, podran accedir a un ajut de fins 
a 1.800 euros.
El termini per a sol·licitar aquestes ajudes 
finalitza el proper 29 de desembre de 2017 
i les persones interessades que puguen ser 

beneficiaris de les mateixes, poden 
sol·licitar més informació tant en la 
Cambra de Comerç com a l'Agència 
de Desenvolupament Local (ADL) de 
Vinaròs, ubicada a la Plaça Sant Telm 
(Edifici Pirulí, tercera planta).
A més d'això, també el regidor de Turisme i 
Comerç, Domènec Fontanet, ha explicat que 
"l'Agència Valenciana del Turisme i el Consell 
de Cambres de la Comunitat Valenciana han 
posat en marxa un Programa de Competitivitat 
Turística del que forma part Vinaròs i que "és una 
gran oportunitat per a les empreses locals del 
sector".
Aquest programa, ha detallat Teresa Prim, 
representant de Cambra de Comerç de Castelló, 
ofereix diagnòstics individualitzats per a 
l'empresa turística sobre aspectes estratègics del 
seu negoci i un estudi amb solucions de millora 
de la seua situació competitiva. "L'hi ho posem 
molt fàcil a les empreses, perquè nosaltres 
mateixa anirem als seus negocis per poder-los 
ajudar sense que siguen ells ens que hagin de 
desplaçar-se", ha indicat.
L'admissió en aquest programa per a autònoms 
i pimes turístiques es realitzarà per ordre 
de recepció de sol·licituds i les persones 
interessades, que han d'estar donades d'alta 
a l'IAE, poden sol·licitar també informació a la 

Cambra de Comerç provincial o a la regidoria de 
Turisme.
Finalment, Cano ha volgut recordar que fins el 
31 d'octubre de 2017 està obert també el termini 
per a les subvencions destinades al foment de 
l'ocupació per a la contractació de persones 
joves qualificades (AVALEM JOVES), inscrites en 
el Sistema de Garantia Juvenil.
Els destinataris d'aquests ajuts són joves majors 
de 16 anys amb una qualificació professional 
reconeguda pel sistema de formació professional 
per a l'ocupació o sistema educatiu, amb títol 
de llicenciat o diplomat, enginyer o arquitecte, 
graduat universitari, doctorat o amb estudis de 
postgrau, així com tècnics d'FP o amb certificats 
de professionalitat.
La contractació d'aquests joves serà indefinida 
inicial a jornada completa amb un import de 
subvenció d'entre 7.926,24 i 9.907,80 euros. Els 
contractes indefinits de temps parcial d'almenys 
30 hores resultaran subvencionables amb la 
reducció proporcional de la quantia de l'ajuda. 
Per a més informació, de nou es pot acudir a 
l'Agència de Desenvolupament Local de Vinaròs.

Es presenten ajudes per incentivar l’ocupació i la competitivitat empresarial a Vinaròs
Els joves aturats i emprenedors, així com les empreses sol·licitades, poden 
sol·licitar més informació, segons l'ajuda, a l'Agència de Desenvolupament 
Local, la Regidoria de Turisme o en la Cambra de Comerç de Castelló.

Un arbre es va desplomar dissabte 
passat al matí a la plaça Sant Agustí 
de Vinaròs, enfront del mercat 
municipal. La caiguda va tenir lloc 
al matí, just al moment en el qual 
els locals començaven a muntar les 
taules, i per sort no es van haver 
de lamentar danys personals i tan 
sol alguns materials en desplomar-
se damunt d'unes taules i cadires 
recentment posades. El regidor 
d'Obres i Serveis de l'Ajuntament 
de Vinaròs, Guillem Alsina (PSPV) 
indicava el mateix dissabte que 
aquesta mateixa setmana es farà una 
exhaustiva revisió dels exemplars 
de l'àgora. "És el segon arbre que 
cau a la plaça en poc temps, i anem 
a emprendre a partir una revisió 
dels exemplars d'acàcia de la plaça 
amb els especialistes per veure si es 
tracta d'algun tipus de malaltia", va 
dir Alsina.
Dilluns ja es disposava de l'informe 
tècnic de l'enginyer agrònom 
sol·licitat per la regidoria d'Obres i 
Serveis de l'Ajuntament de Vinaròs. 
Un informe que aconsella la retirada 
dels quatre exemplars que queden 
en l'àgora “en constituir un risc per 
a les persones”.
El tècnic recomana que les quatre 

acàcies que queden i les dues que 
han caigut se substitueixin quan 
sigui possible per arbres d'una altra 
espècie, aconsellant la utilització de 
Sophora japónica, ja implantada en 
aquesta plaça amb una adaptació 
adequada. L'informe, després de 
recordar que aquesta plaça és un 
espai molt freqüentat i ocupat 
per terrasses de bars, considera 
necessari de moment realitzar 
una poda de reducció de volum 
de la copa per disminuir el pes, 
malgrat que el valor ornamental 
d'aquesta espècie resideix en 
la seva forma de paraigua.  
L'examen de l'exemplar caigut, 
segons aquest informe mostra 
un deficient desenvolupament 
radicular, no apreciant-se la 
característica arrel pivotant; així, 
l'exemplar se sustentava només per 
arrels superficials d'escàs diàmetre.
La causa més probable apuntada per 
aquest tècnic sobre aquest deficient 
desenvolupament radicular 
d'aquests arbres és la compactació 
del sòl, factor al que l'acàcia pot ser 
especialment sensible atès que el 
seu hàbitat natural són terrenys solts 
com a arenals i similars. Els arbres de 
la plaça Sant Agustín no tenen reg 

per degoteig, procedint-se al seu 
reg mitjançant cisterna. Les acàcies 
han rebut dos regs a la primavera i, 
a partir de maig, solament es rega a 
la plaça les jardineres i les Sophoras 
recentment implantades.
En l'informe es diu que aquest arbre 
va caure “sense que l'exemplar 
mostrés prèviament símptomes 
externs que indiquessin afeccions 
fisiològiques, plagues o malalties”. 
També s'afegeix que “no s'aprecien 
lesions o afeccions fúngiques en les 
arrels superficials existents”.

El regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, va assegurar que 
tant els Serveis Tècnics Municipals 
com l'empresa adjudicatària del 
manteniment de la jardineria fan 
revisions sistemàtiques de l'arbrat 
i palmeres. En aquest sentit, va 
informar que també “s'han detectat 
quatre palmeres en el passeig 
marítim que si béno reverteixen 
perill, si comencen a preocupar-nos 
i aquest any seran substituïdes per 
unes altres”.

Els tècnics aconsellen substituir les acàcies de la plaça del mercat en constituir risc per a les persones
L’Ajuntament efectua una revisió urgent dels exemplars d'acàcia de la plaça del mercat després de la caiguda d’un arbre

L'arbre va caure al matí quan encara no hi havia gent asseguda a les taules
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UT L E TOZONAHASTA EL50%

DE SEPTIEMBRETODOS LOS
DOMINGOS Y FESTIVOS HASTA EL 30ABRIMOS

Si no la tienes, 
solicítala GRATIS

Presentando tu tarjeta te devolvemos el 

50%
de tu
compra*

*Por cada compra superior a 30€, te devolvemos el 50% en vales 
descuento de 5€ para canjear por compras superiores a 30€ cada uno, 

del 30 de julio al 31 de diciembre de 2017.
Consulta bases de la promoción.

VINARÒS
Ctra. N-340, km. 105,3

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

DIARET DE VINAROZ 200X150 2017 50%+OUTLET.indd   1 26/7/17   9:48

El Ayuntamiento de Vinaròs ha 
iniciado esta semana las obras para la 
construcción de un parque de calistenia 
en la zona de Fora Forat, en el pinar 
existente al lado del Limbo. La inversión 
total será de aproximadamente 12.000 
euros, según informó el concejal de 
Obras y Serviciso, Guillem Alsina. Esta es 
una de las nueve propuestas incluidas 
en los presupuestos participativos y 
que más votos obtuvo por parte de los 
ciudadanos. El parque tendrá todo tipo 
de barras con distintas alturas para todas 
las estaturas, además de barras paralelas, 
espaldera suiza, escalera de transiciones y 
una estación con anillas anti-vandalismo. 
Todo para los amantes desde bajo nivel 
a niveles más profesionales del Street 
workout y el fitness, que se practica 
mediante ejercicios físicos con el propio 
peso corporal. 
Este mes también se han iniciado 
las obras de adecuación de la zona 
de aparcamiento que hay frente a 
la estación de tren en Vinaròs, que 
fue la propuesta más votada en los 
presupuestos participativos.   “En total 
son 1.800 metros cuadrados de terreno 
y se cuenta para llevar a cabo estas 
mejoras, que se venían demandando 
desde hace tiempo por parte de la 
ciudadanía, con un presupuesto de 
7.000 euros”, ha explicado el concejal de 

Obras y Servicios, Guillem Alsina.  
En el mes de junio se presentaron 
también las mejoras deportivas en la 
playa del Fortí, otras de las actuaciones 
con más apoyos de los ciudadanos. Las 
mejoras consistieron en la instalación 
de un área de sombra, la colocación de 
gradas, arreglos en diversos elementos 
de estas instalaciones deportivas y 
mejoras en cuanto a la arena. 
La elaboración de un Plan Integral 
Ciclista, ayuda al financiamiento de 
la actividades extraescolares de los 
colegios, un área de descanso en 
el camino de subida a la Ermita, la 
adecuación de la carretera de la Costa 
Norte, donde se plantea la posibilidad 
de que la Avda. Francisco José Balada sea 
de sentido único, mejorar la señalización 
y direcciones de las calles en las zonas 
de costa y la instauración de fórmulas 
de control o sanción para reducir 
las deposiciones de perros u otras 
mascotas en la vía pública son otras de 
las propuestas con más apoyo popular y 
que se incluyeron en estos presupuestos. 
La inversión total que tendrá que realizar 
el Ayuntamiento en hacer realidad 
estos proyectos de 74.800€, pero a este 
importe hay que añadir la inversión que 
supondrá la realización del Plan Ciclista 
Integral.

Vinaròs inicia las obras del nuevo parque de calistenia en Fora Forat

Las obras del nuevo parque de street workout ya se han iniciado
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs i el 
Consell Municipal d’Esports (CME) 
han informat que a causa d'actes 
vandàlics que han estat realitzats 
de forma reiterada, s'ha procedit a 
tancar el recinte del Skatepark “fins 
a nova ordre”.
L’ skatepark és un dels equipaments 
esportius més utilitzats pels joves 
des que es va construir. 
A finals de 2015 la infraestructura 
va rebre millores, amb una inversió 
de 12.000€ . La retirada d'un mòdul 
central, la reparació i millora de 
la seguretat en altres mòduls i 
la millora de la il·luminació del 
recinte, van ser les actuacions 
realitzades. 
Aquestes actuacions anaven 
acompanyades del nou reglament 
d'ús de les instal·lacions municipals 
que va ser aprovat el 26 de març de 
2015.

L'ajuntament de Vinaròs es suma a la demanda 
d'un finançament just que fa la Generalitat 
Valenciana

La Universitat Jaume I i l'Ajuntament 
de Vinaròs, juntament amb el Centre 
Europeu d'Empreses Innovadores 
de Castelló -CEEI Castelló- i 
l'Ajuntament de Vila-real, han 
presentat aquest matí la primera 
edició de la fira de transferència 
científica, tecnològica i d'innovació 
de la Comunitat Valenciana 
«Destaca en ruta», que tindrà lloc els 
dies 29 i 30 de setembre al passeig 
Colom de Vinaròs amb l'objectiu 
d'apropar a les comarques del nord 
de la província el coneixement i la 
tecnologia produïts i distribuïts per 
la Universitat i el sector empresarial.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha 
començat explicant la importància 
que la innovació té per al futur 
dels nostres municipis i ha desitjat 
que la Fira Destaca sigue «un 
espai propici per a la reflexió, el 
diàleg i les oportunitats per seguir 
progressant en diversos àmbits 
i camps d'actuació. A més ha 
animat a totes aquelles persones 
interessades, empreses i institucions 
a visitar la Fira i seguir treballant en 
col·laboració per aconseguir grans 
resultats, a través de la formació 
i el suport als emprenedors». 
En aquesta línia, ha expressat, 
treballa la Regidoria de Participació 
Ciutadana i Noves tecnologies de 
l’Ajuntament, encapçalada per Hugo 
Romero, així com la d'Ocupació, a 
càrrec de Maria Cano, i l'Agència de 

Desenvolupament Local (ADL).
Seguidament, el rector de la 
Universitat Jaume I, Vicent Climent, 
ha explicat que amb aquesta fira 
«traslladarem a les comarques del 
nord de Castelló el que ha estat 
una experiència d'èxit pel que fa a 
la promoció de la transferència de 
coneixement científic, de tecnologia 
i d'innovació». Per al rector, «Destaca 
en Ruta serà un espai de trobada 
entre la gent de la Universitat i la 
d'aquestes comarques. Tots tenim 
molt per aprendre i, junts, tenim 
un gran potencial per transformar 
el territori, l'economia i la societat, 
i per projectar-los al món sencer. 
Separats farem ben poc. Per això, 
aprofitem aquest espai i aquests dies 
per establir noves relacions, conèixer 
noves possibilitats i oportunitats ».
Per la seua banda, l'alcalde de Vila-
real i President de la Xarxa Valenciana 
de Ciutats per a la Innovació, José 
Benlloch, ha convidat l'Ajuntament 
a unir-se a la Xarxa que presideix i 
ha recordat que la fira D estaca és la 
primera d'aquestes característiques 
a València, «una experiència pionera 
que va trobar a Vila-real l'espai idoni 
per a fer-se realitat i per consolidar-
se, gràcies a l'aposta pel coneixement 
científic i per la innovació de la 
Càtedra d'innovació Ceràmica Ciutat 
de Vila-real i l'Ajuntament», i que ara 
inicia una nova etapa amb la seua 
celebració a Vinaròs.

En aquesta línia Justo Vellón, director 
del CEEI, ha afegit que «Destaca 
en Ruta s'emmarca en el paraigua 
de Focus Pime i Emprenedoria, 
la iniciativa de la Generalitat 
Valenciana que busca dinamitzar 
l'emprenedoria innovadora en el 
conjunt del territori. La fira que tindrà 
lloc a Vinaròs és una de les accions 
territorials de Focus en la seua edició 
de 2017, on l’esdeveniment central 
és la major trobada anual de Pimes 
i emprenedors de la Comunitat 
Valenciana que enguany tindrà lloc 
a l'Auditori Palau de Congressos 
de Castelló el 28 de setembre, en 
la vigília de Destaca en Ruta». En 
les mateixes dates, d'altra banda, 
tindrà lloc també sota el paraigua 
de Focus una nova edició de 
Hackathon Castelló, que tindrà lloc 
a la Universitat Jaume I els dies 29 i 
30 de setembre i 1 d'octubre.
Per finalitzar, els quatre 
representants de les principals 
entitats impulsores de la Fira han 
agraït el treball de les empreses i 
institucions que fan possible aquest 
esdeveniment: l'Ajuntament de 
Vinaròs, la Fundació Caixa Vinaròs i 
el Centre de coneixement de Vinaròs 

Vinalab; també el de les entitats 
col·laboradores: la Generalitat 
Valenciana, la Unió Europea, el 
Centre Europeu d'Empreses 
Innovadores de Castel ló i 
l 'Ajuntament de Vi la-real, 
coorganitzador, juntament amb 
la Universitat Jaume I, d'aquesta 
fira.
En aquest sentit, cal recordar, la 
Fira Destaca, que se celebra a 
Vila-real cada dos anys, és un del 
esdeveniments de transferència de 
coneixement científic, tecnològic 
i d'innovació més importants de 
la província. En aquesta ocasió, 
a Vinaròs, se centrarà en quatre 
grans àrees: l'agricultura i la pesca, 
la indústria i el medi ambient, el 
turisme i les infraestructura. Per 
debatre sobre aquests quatre eixos 
es conformaran diverses taules de 
treball amb l'objectiu d'aconseguir 
projectes de millora en cada un 
dels punts clau. A més, hi haurà 
una zona de networking, estands 
amb les diverses entitats i empreses 
participants i una zona divulgativa 
on, a més del públic general, es 
rebrà la visita dels centres educatius 
de la localitat.

L'UJI i l'Ajuntament de Vinaròs celebraran la primera edició de la fira «Destaca en ruta»
El proper 29 i 30 de setembre al passeig de Colom, empresaris, 
entitats i públic interessat podran acudir a aquest espai de 
trobada per a l'intercanvi de coneixements, el diàleg i la reflexió 
conjunta sobre la transferència científica i diversos aspectes 
relacionats amb la tecnologia i la innovació

L'Ajuntament tanca l'skatepark 
“fins a nova ordre” per reiterats actes vandàlics
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

Més de 150 persones van assistir a la xerrada informativa que es va dur a terme al Vinalab Vinaròs sobre la Xylella fastidiosa, a càrrec de LA UNIÓ de 
Llauradors i Ramaders i organitzada per la Regidoria de Medi Ambient i Agricultura de l'Ajuntament de Vinaròs.

El Partido Popular de Vinaròs ha exigido al 
equipo de gobierno a través de su portavoz 
adjunto Lluís Gandía, una revisión y control 
de todo el arbolado del casco urbano con 
el objetivo de garantizar la seguridad de los 
vecinos tras una nueva caída de un árbol en 
la jornada del  sábado.
Gandía ha recordado como “en junio de 2015, 
a los pocos días de llegar al gobierno, el 
tripartito anunció un control periódico de los 
árboles y palmeras de la ciudad para evitar 
caídas y en especial en las zonas cercanas a 
los parques infantiles, hoy ese anuncio se ha 
demostrado que fue una promesa más de 
las que nunca se han cumplido”. El PP exige 
la  revisión del estado de todos y cada uno 
de los árboles y palmeras del casco urbano, 
que se tome este tema como prioritario y se 
informe tanto a los partidos de la oposición 
como a la ciudadanía del estado real y el 
riesgo que pueda existir”.

El PP exige la revisión de 
todo el arbolado urbano

L'Ajuntament de Vinaròs desmenteix una notícia 
publicada en un conegut mitjà de comunicació
En referència a la publicació d'una notícia en premsa sobre una baralla entre comerciants 
d'un mercat ambulant i manters, acompanyada d'un vídeo i en la qual s'indica que 
aquest succés es va produir a Vinaròs, l'Ajuntament desmenteix rotundament aquesta 
afirmació.
Les imatges que apareixen, i que ja han estat analitzades també per la Policia Local, 
no corresponen a la localitat i, per tant, des d'Alcaldia es demana als mitjans de 
comunicació que, davant aquest tipus de notícies, que provoquen gran alarma social, 
es contrasten de forma més fefaent les fonts d'informació.
A més, el servei de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs ja s'ha posat en contacte amb 
el medi en qüestió, sol·licitant el més aviat possible una rectificació pública en què 
s'indique expressament que s'ha tractat d'un error. 
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La actualidad desde todos 
los puntos de vista

www.infomaestrat.com

ACTUALITAT

Després d'arribar a un nou acord 
amb el Consorci de la Zona 1 i la 
Diputació de Castelló, l'Ajuntament 
de Vinaròs i la resta de poblacions 
que es troben en la mateixa situació, 
per tal de facilitar el procediment a la 
ciutadania i a les entitats provincials, 
realitzaran d'ofici les reclamacions de 
la taxa de reciclatge de les “casetes 
d'aperos” i magatzems en sòl rústic 
que no estiguen obligades a pagar 
aquest impost.
El regidor d'Agricultura i Medi 
Ambient, Jordi Moliner, ha explicat 
que, a causa d'un canvi realitzat pel 
Consorci, que es basa en el padró 
de l'IBI, han aparegut 9.900 noves 
referències, de les quals 1140 són 
de Vinaròs. Algunes d'elles, però, no 
hauran de pagar aquesta taxa, si bé 
els rebuts ja han estat emesos.
"Davant la previsió d'una allau de 
reclamacions, la passada setmana 

es va indicar als veïns afectats que 
podien fer un descàrrec d'aquest 
cobrament presentant una 
sol·licitud, però per evitar la saturació 
dels serveis tècnics finalment els 
ajuntaments realitzaran d'ofici 
aquest tràmit perquè cada afectat no 
hagi de fer-ho de forma individual", 
ha expressat Moliner.
El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, ha 
afegit que, per dur a terme aquest 
procediment de discriminació, 
"l'Ajuntament disposa ja d'un 
padró de finques exemptes del 
pagament d'aquesta taxa. Aquesta 
documentació es compararà amb 
el llistat del Consorci i s'eliminaran 
les referències que apareguen en 
el primer padró esmentat". Aquesta 
informació es facilitarà posteriorment 
al Consorci i serà l'òrgan de gestió 
tributària de la Diputació l'encarregat 
d'enviar una carta als veïns que no 

estiguen obligats al pagament. En el 
cas que aquest ja s'hagi realitzat, se'ls 
farà una devolució.
Finalment, ha indicat Valls, "si un 
ciutadà es troba en el cas que no ha 
estat discriminat d'ofici i considera 
que es tracta d'un error i que no 
ha d'abonar aquesta taxa, sí que 
haurà llavors realitzar el pagament 
i, posteriorment, fer una petició de 
descàrrec abans del 5 de setembre". 
Es recomana seguir aquests passos 
perquè, en el cas que finalment es 

desestime la petició, no hagi de 
pagar cap recàrrec.
"S'ha de tenir en compte que, dins 
d'aquesta nova regularització, sí 
que hi ha algunes referències que 
hauran de començar a pagar aquesta 
taxa. Per això, i per tal d’evitar més 
confusions i minimitzar les molèsties 
que aquest error del Consorci pugue 
ocasionar, l'Ajuntament realitzarà 
directament les comprovacions", ha 
explicat Moliner, qui ha agraït als 
ciutadans la seua comprensió.

L'Ajuntament realitzarà d'ofici les reclamacions de la taxa de reciclatge 
Amb aquesta mesura es busca facilitar el procediment a la 
ciutadania, que, excepte casos puntuals, ja no haurà de realitzar 
el tràmit de forma individualitzada

La Universidad Autónoma de Madrid bajo la 
dirección de la Dra. Angela D. Buscalioni, ofreció de 
nuevo a la Asociación Paleontológica de Vinaròs 
el poder colaborar en la campaña de excavación 
de 2017 en el yacimiento "Las Hoyas" de Cuenca, 
asistiendo cinco integrantes los días 8 y 9 de Julio. 
Ante el fructífero resultado de la campaña del 
pasado año por la Asociación de Vinaròs, se 
ofreció de nuevo su colaboración este año, que 
también se han obtenido muy buenos resultados, 
elogiados por la Dra. Angela llegando a ofrecerse, 
como agradecimiento, a una futura conferencia 
en Vinaròs para hablar de este importantísimo 
yacimiento que es comparable en importancia al 
de Atapuerca, pero con otro tipo de fauna y flora 
del Cretácico inferior / Barremiense de hace 125 
millones de años. 
 
Los hallazgos más destacados que proporcionó la 
Asociación fueron: 

 -   Austopotamobius llopisi (Via, 1971)    (Cangrejo 
de agua dulce) 
-     Notagogus sp.     (Varios peces teleosteos 
primitivos) 
-     Weichselia articulata (Stokes & Webb, 1824) 
(Helecho) 
-   Montsechia vidalii (Zeiler) Teixeira, 1954   (Planta 
angiosperma primitiva) 

-     Un pez, posiblemente especie no clasificada 
hasta la fecha. Está en estudio. 
-   Una escama de pez desconocido. Está en estudio. 
 
Entre las actividades realizadas estos días, se visitó 
el Centro de interpretación de la Cañada del Hoyo, 
dedicado en su totalidad al yacimiento de "Las 
Hoyas".

Nueva colaboración de la Asociación Paleontológica de Vinaròs en el 
yacimiento "Las Hoyas" de Cuenca

Jordi Moliner i Jan Valls van explicar en detall la mesura
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ACTUALITAT

La Conselleria d'Esports ha sol·licitat a l'Ajuntament 
de Vinaròs que defensi la necessitat d'una nova 
piscina tenint–ne ja una en la localitat i la seva 
justificació social, un informe que és preceptiu 
perquè el Consell doni finalment el vistiplau a 
aquest projecte encara pendent del Plan Confianza 
a la nostra ciutat.
La setmana passada va haver-hi una reunió 
a l'Ajuntament amb participació de tots els 
grups municipals, entitats esportives, oenegés i 
associacions, per informar de la situació actual del 
projecte. En aquesta reunió, segons va informar 
dimecres el regidor d'Urbanisme, Jan Valls, es va 
explicar que es requereix d'aquesta justificació de 
la necessitat social de la infraestructura, per la qual 
cosa es va demanar a les diferents associacions i 
entitats “que realitzin una reflexió o crítica sobre 
l'actual piscina, si consideren que està obsoleta o 
no, o si hi ha una falta de serveis”.
Segons Valls, una vegada s'obtingui aquest 
compendi de la justificació de la part social –la 
previsió és que sigui la primera setmana d'agost-, 
l'Ajuntament haurà d'aprovar la modificació del 
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per 
possibilitar l'alternativa de situar la piscina en 
els terrenys de l'avinguda Leopoldo Querol –en 

aquests moments en exposició pública- i després 
d'obtenir informes tècnics sobre l'estat de l'actual 
piscina i els diferents programes que l'Ajuntament 
no pot desenvolupar allí, tota aquesta informació 
es remetrà a la Conselleria d'Esports perquè ho 
valore i ho informe favorablement. Aquest informe 
de la conselleria d'Esports és preceptiu perquè la 
conselleria d'Hisenda atorgui el crèdit per construir 
la piscina, segons va informar Valls. “Si aquest 
procés pot concloure en els mesos de setembre o 
octubre, d'acord amb el Decret del Pla Camps són 
els Ajuntaments els que han de licitar les obres, per 
la qual cosa ja podríem incloure als pressupostos 
del 2018 una partida per iniciar la construcció de la 
piscina”, va concloure l'edil d'Urbanisme. 

La viabilitat de les dos ubicacions
L'estudi de viabilitat realitzat per a les dues 
ubicacions proposades de la piscina –els terrenys 
de l'avinguda Leopoldo Querol o la ciutat 
esportiva- dedueix que generarien pèrdues per 
a l'Ajuntament segons els informes, encara que 
podrien ser assumides. En el cas de situar-la en 
l'avinguda Leopoldo Querol, lloc més cèntric, es 
calcula que, perquè la instal·lació sigui atractiva 
per a un concessionari –que haurà d'invertir en 

el mobiliari i espera obtenir una rendibilitat del 
6 o 7%-, l'Ajuntament hauria d'aportar 100.000 
euros anuals, mentre que de situar-se a la ciutat 
esportiva es calcula que el consistori hauria 
d'invertir uns 180.000 euros a l'any. Aquesta 
diferència és deguda, segons aquest estudi, al fet 
que situant la piscina en els terrenys de Leopoldo 
Querol atraurien usuaris d'edat més avançada 
en estar en ple casc urbà, que no acudirien si la 
infraestructura se situés a la ciutat esportiva, en 
estar més allunyada i requerir de transport. S'està 
pendent en aquest sentit d'una reunió amb tots els 
grups municipals per exposar aquests informes.

La Conselleria requereix la justificació social d'una nova piscina a Vinaròs
Els estudis de viabilitat argumenten que el consistori haurà d'invertir 100.000€ 
anuals si se situa en Leopoldo Querol i 180.000€ si és a la ciutat esportiva

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Terrenys de l'avinguda Leopoldo Querol
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fotonotícies

El pasado 21 Jose Miravete Simó cumplió sus 93 años. 
Te felicitamos Pepe

Associació Cultural Jaume I

El passat divendres 21 de juliol �vam tenir 
l’oportunitat de sentir Sergi Saladié en una xarrada 
sobre el procés independentista al Principat de 
Catalunya que, des de fa uns quants anys, ha pres 
una embranzida considerable i ha dut a terme 
diverses demostracions pacífiques de força en 
totes les diades de l’11 de setembre que ha anat 
celebrant. Una vuitantena de persones van omplir 
la sala de la Biblioteca per escoltar les paraules 
de Sergi Saladié.Un èxit total que demostra que 
el procés català interessa els vinarossencs i que 
desperta simpaties, com és natural. A Vinaròs ja 
vam participar en la Via Catalana per mostrar el 
nostre suport i la nostra adhesió al moviment 
independentista i el divendres, en un format més 
reduït, també vam apostar per assabentar-nos del 
que es cou al parlament català i quina és la situació 
que s’està vivint. 
El ponent, Sergi Saladié i Gil,  va nàixer a Vandellòs 
el 1974. És llicenciat en Geografia per la Universitat 
Rovira i Virgili, postgrau en Arquitectura del Paisatge 
per la Universitat Politècnica de Catalunya, i Màster 
en Estudis Territorials i Urbanístics com a titulació 
conjunta de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya 
i la Universitat Pompeu Fabra, i Diploma de Tècnic 
Urbanista per l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya. També és doctor en Geografia 
amb la tesi “Paisatge i conflictes territorials a les 
comarques meridionals de Catalunya”. Actualment 
és professor associat al Departament de Geografia 
de la Universitat Rovira i Virgili. Socialment destaca 
la seua activitat en la Coordinadora Anticementiri 
Nuclear de Catalunya. De cara les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2015, va ser candidat de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 

a la circumscripció de Tarragona després de ser 
escollit en primàries a les eleccions al Parlament de 
Catalunya el 2015 i en va esdevenir diputat.
Saladié va ser molt didàctic i va explicar 
detalladament com s’està gestant el referèndum 
que se celebrarà l’1 d’octubre, les garanties 
necessàries perquè siga vàlid internacionalment 
i la situació en què es troba la política catalana 
en l’actualitat. A més, va explicar les oportunitats 
que brinda crear un estat des de zero i el procés 
constituent que segueix Va ressaltar que la 
celebració del referèndum no s’ha de defensar 
només des dels moviments independentistes 
sinó també des d’aquells que no ho són, ja que, 
en realitat, és un dret democràtic. Així mateix, va 
destacar que el resultat del referèndum ha de ser 
vinculant tant si guanya el sí com el no. En el torn 
de paraules es van formular diverses preguntes i el 
debat hauria continuat fins tard, però l’horari de la 
Biblioteca ens va fer acabar l’acte quan encara hi 
havia molta gent amb ganes de fer preguntes. 
De Vinaròs cap al sud no podem mirar aquest 
projecte sinó amb enveja. Aquells que tenim una 
certa consciència social i nacional no ens hem 
sentit mai identificats amb Espanya i encara menys 
amb el país en què s’ha convertit una vegada 
digerida la mal anomenada transició. És per això 
que és important que des del sud del país donem 
suport als germans del nord que poden aconseguir 
en un futur proper el que nosaltres no hauríem de 
tardar gaire a reclamar en massa: la independència 
i l’autodeterminació de la nostra nació. Tenim 
tantes raons per autodeterminar-nos que es faria 
llarg de comentar, només cal mirar la situació de 
les carreteres, les autopistes, els ferrocarrils, la 
sanitat o l’educació i totes les retallades que han 
aplicat per adonar-nos que ser espanyols és un mal 
negoci. Però no cal parlar només de diners i és que 

l’estat veí s’ha dedicat a intentar destruir-nos com a 
poble, a prohibir-nos la llengua, a dividir-la obviant 
els evidents criteris científics i ens ha injectat grans 
dosis d’autoodi per tal de perdre la nostra identitat 
i anar convertint-nos a la seua. I, al cap i a la fi, la 
raó més senzilla és que no ens reconeixem com a 
espanyols i, per tant, ningú hauria d’obligar-nos a 
ser-ho.
La presentació estupenda com sempre va còrrer a 
càrrec de Nuria Gil. 

Xerrada de Sergi Saladié

Felicitats a Jesusa Jaime, que el 25 de juliol va complir 100 anys!
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Fira d’artesania i disseny a la pérgola del passeig marítim, amb activitats de temàtica de circ. 
E.Fonollosa

Sopar de gala al Club Nàutic
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Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

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

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 

SOCIETAT

L'empresa a càrrec de la neteja i manteniment de les 
platges, Critric Roquetes - Acanthus, amb ajuda de 
la Brigada Municipal, van treballar divendres 21 de 
juliol per retirar una tonyina d'uns 70 centímetres de 
diàmetre i gairebé 200 quilos de pes, que va aparèixer 
morta a la cala dels Cossis

Festa de Santa Magdalena

Membres del Club de la Vida disfrutant de la biblioplatja Les classes de ioga a la platja, que enguany arriben al seu desè aniversari amb 
millores significatives com un nou equip de so sense fils que permet al monitor 
comunicar-se millor amb els assistents i incloure notes musicals que afavorixen 
la relaxació, estan sent un èxit de participació

Serenidad
A la sombra de un olivo milenario
a su tronco recostado, contemplo,
de frente, un mar tranquilo
y siento a mis espaldas la montaña
silenciosa y en amplísimos bancales
hermosas plantaciones de frutales.

Yo pensaba, soñaba con nostalgia,
de mi pasada vida y el futuro,
pero en la soledad del paisaje sosegado,
viendo los barcos de retorno,
cargados de esperanza y alegría,
después de riesgos mil y mil quehaceres
yo, a mí mismo me decía:

¡Mantén la dicha que ahora tienes 
y que dure a lo largo de tu vida!

Lemona, agosto 2009
Carlos García Gallardo
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Elecciones a Presidente  entre los cofrades de 
las Cofradías

La Federación de Cofradías, al hacer expirado el plazo de 
mandato, convoca elecciones a Pradisente entre los cofrades 
de las Cofradías de la Semana santa de Vinaròs.
Las candidaturas se presentarán en la Parroquia de Ntra, Sra. 
de la Asunción de Vinaròs, en horas de despacho.
Es necesario un teléfono de contacto.
Fin de plazo de presentación de candidaturas: 
Dia 15 de septiembre próximo.

Vinaròs, julio 2017
    El Presidente: Salvador Oliver Foix

Un matí molt productiu en els horts solidaris; els adjudicataris van aprendre molt sobre 
agricultura ecològica gràcies als ensenyaments de tot un expert en la matèria: Mariano Bueno.

Al centre de dia municipal  L’Onada la protagonista 
aquesta vegada ha sigut la senyora Pepita, veïna 
des de sempre del nostre poble. Va explicar que va 
col·laborar i fer la comunió en el "Auxilio Social", va 
aprendre l'ofici de planxadora a Barcelona i va instalar-
se com a tal a Vinaròs, planxava i almidonava roba per 
a la gent del poble. Més tard, i en companyia del seu 
marit es va dedicar a l'hostaleria, acabant els darrers 
trenta anys de la seva vida regentant el famós Bar El 
Dolar. Tot un goig poder escoltar històries de vida com 
aquesta i seguir compartint-les amb la família i amics.

Dilluns, dia del voluntariat es va cursar la segona visita al Centre de Dia Municipal L’Onada. Una convivència generacional carregada de dedicació i humanitat.

Estiu jove   

Sushi i Pastís de Poma van ser les receptes del Taller de Cuina que els membres de l’Estiu Jove van disfrutar amb Marc Casanova, jove cuiner amb molta 
experiència actualment treballant al càtering del campionat de Moto GP

Part de les majorales de la festa de Santa Magdalena 2017 a Vinaròs. 
E.Fonollosa
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Amparo Salvador Mínguez (Directora de Cáritas Vinaròs)

Último año del siglo XIX, 1.900. Un bohemio 
aspirante a escritor Cristian ( Cristian Masip) se 
enamora de Satine (María Boluda), estrella del 
Moulin Rouge.
Él la enamora con sus poemas y ella lo hechiza 
con sus hermosos ojos irradiantes de luz. Pero 
todo cambia cuando ella descubre que Cristian 
no es el millonario duque (Alfonso Mínguez) al 
que tiene que convencer para financiar su obra 
teatral y convertirse en una gran actriz. Debate 
entre amor al bohemio o interés al duque.
Éste es el tema principal del espectáculo"ROUGE" 
con el  que la Academia de Baile "Locura" nos 
deleitó el pasado fin de semana del 7 al 9 de 
Julio.
Desde el   emocionante comienzo con esa 
voz en "off" de María Eseberri,   recordando a 
nuestra queridísima   Pili Viver, fallecida 3 días 
antes y cuyo hueco fue irreemplazable en ese 
Auditorio,
hasta dos horas y media después cuando 
terminó el espectáculo,  todo fue sublime, 
excelso, soberbio, excepcional, grandioso......
Nada que extrañe tratándose de " Mis Queridos 
Niños Locureros"
En un escenario  tan adecuado a la obra 
(supongo que realizado en su mayor parte si no 
todo por Marc Méndez), se entremezclaban los 
acertados y coloridos vestuarios, los cambios 
de escenario  tan rápidos   ( un hurra   a esos 
azafatos), la música de rabiosa actualidad: 
película La La Land, Pablo Alborán, can-can....
aunque   lo realmente bello fue la  historia de 

amor entre Satine y Cristian, un par de de 
actorazos, y bailarines que demostraron finura, 
elegancia, belleza  a  raudales en el escenario. 
Pero no puedo ni debo olvidarme de Alfonso " el 
duque" ( mi sobrino como él cariñosamente me 
llama porque compartimos apellido), al que en 
esta ocasión le toco ser "el malo de la película" y 
que interpretó su papel con gran realismo. Una 
Historia de amor tan bien representada, tan 
real, tan hermosa  que te emocionaba.
Dos horas y media para disfrutar de un 
magnífico espectáculo de alto nivel y digno de 
representación en cualquier parte del mundo.
ENHORABUENA a   LUCÍA y TOÑO por vuestra 
riqueza humana, por vuestro arte  y porque 
contáis  con ese numerosísimo grupo de 
bailarinas/es que hacen nuestras delicias y 
al que sabéis tanto quiero. 
No sé con qué vais a deleitarnos el próximo 
verano, vuestra superación es bestial año tras 
año. No puedo por menos que 
quedarme a la espera de vuestra próxima 
y fantástica sorpresa. Os aseguro que  esa 
espera se me va a hacer muy larga. 
EN NOMBRE DE  TODOS LOS QUE HACEMOS 
CÁRITAS VINARÒS..........INFINITAS GRACIAS 
POR VUESTRA APORTACIÓN, VERANO TRAS 
VERANO, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MÁS 
NECESITADAS.
Miles y miles de besotes a todos y hasta el año 
que viene.
Pd:   Marc, se te echó mucho de menos en el 
escenario, tú lo llenas todo, pero lo que de 
corazón sentí fue el motivo de esa ausencia. Un 
beso grande y mucho ánimo.

CULTURA

Le ‘Moulin Rouge’ en Vinaròs

Banda infantil de La Alianza, dirigida per Sergio Tortajada

Concert de bandes sonores de pel·lícules a càrrec de la banda infantil i juvenil de La Alianza a la pérgola del passeig Colom. Un altre dels actes organtitzats per 
l’Ajuntament de Vinaròs amb motiu del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes

   ·   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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Nou èxit de les projeccions en tres dies de les 12 obres 
finalistes  de la XVI edició del Festival Internacional de 
Curtmetratges Agustí Comes de Vinaròs La Macedònia 
de curts va ser projectada el 27 de juliol i el lliurament 
de premis será el 29 de juliol a l'auditori Carles Santos. 
Els premis del jurat i del públic -el primer patrocinat per 
Caixa Vinaròs i el segon per l'Ajuntament-, estan dotats 
amb 1.000 euros cadascun i una escultura de Lukas Ulmi.  
Les procedències dels curts –un total de 826-han 

estat molt diverses i a més d'Espanya s'han rebut 
obres d'Estats Units, Iran, Pakistan, Canadà, Turquia, 
França, Itàlia i Sud-amèrica. Quant a les temàtiques, 
ha predominat el drama bèl·lic, segons va indicar 
ahir la coordinadora del Festival, Nati Romeu. 
El dimarts 18 de juliol es van projectar projectaran 
els curts finalistes ‘The school bag’, ‘Bus story’, 
‘Lágrimas secas’ i ‘Li mecène’. El dimecres 19 
de juliol fou el torn de ‘La invitación’, ‘Baraka’, 

Beauty Building’ i ‘Madrehijahermana’. Finalment, 
el dijous 20 de juliol es van projectarels curts 
‘Fugit’, ‘Madre’, ‘Tabib’ i ‘Un billete a nunca jamás’.  
La presidenta del jurat és en esta edició Violeta 
Octavio, tècnica de càmera de rodatge. L'animació de 
presentació festival és obra un any més de Manolo 
Mesa, i la composició musical que l’acompanya de 
Joan Bautista Doménech. El cartell anunciador el firma 
enguany Xavi Carrillo. 

El públic omple el JJ Cinema en les projeccions dels finalistes 
del XVI Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes
Els premis es donaran el 29 de juliol a l’auditori Carles Santos

L’Auditori Municipal va acollir els passats 21,22 i 23 de juliol l’obra ‘Nueve’, de ‘Puro Teatro’, dirigida per Toni Guillot, amb èxit de públic.
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Exposició ‘Una Marilyn Monroe quotidiana’, amb fotografíes d’Ed Clark i 
Eve Arnold, a Conceptes, dins dels actes del Festival de Vinaròs

Siguiendo el ciclo de conciertos organizados por 
nuestro ayuntamiento, de estos que podemos 
llamar “a la fresca”, el pasado sábado día 22 a las 
20 horas y en un marco, posiblemente mejorable 
según comentaba parte del público asistente, el 
cual se realizó en la explanada de la parte posterior 
del “Mercado Municipal”, disfrutamos de un muy 
buen concierto a cargo de la sección de la “Jove 
Orquestra” de la Societat Musical “La Alianza”. 
Tanto los músicos como su director llevaron una 
indumentaria de “blanco-Ibicenco”.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:

Concert in Re Maggiore                  Antonio Vivaldi
                         - Allegro
                         - Andante
                         - Allegro
Concert in Fa Maggiore                  Antonio Vivaldi
                         - Allegro
                         - Andante
                         - Allegro
Classical Music Mashup                 Grant Woolard
                        Happy                                              Pharrell
Director: José Ramín Renovell Renovell

El concierto estuvo presentado y dirigido por el 
mismo maestro y director José Ramón Renovell 
Renovell, el cual y de forma didáctica nos fue 
comentando a lo largo del mismo, el programa por 
el escogido.
Su comienzo fue a cargo de dos obras de Antonio 
Vivaldi, dentro de la música barroca de aquellos 
tiempos, con tonalidades diferentes y con los 
clásicos tres movimientos en cada una de ellas.
En su segunda parte se cambió por completo 
el programa, interpretando la orquesta la pieza 
“Classical Music Mashup” del compositor y 
arreglista Grant Woolard. En esta pieza pudimos 
escuchar 62 melodías diferentes de música clásica, 
a base de compositores, entre otros: Beetoben, 
Mozart, Vivaldi, Wagner, Mendelson y un largo etc. 
Fueron melodías superpuestas y que se tuvo que 
estar con un buen oído, para ir conociendo una a 
una el total de ellas. Al finalizar la interpretación, la 
“Jove Orquestra” y su director José Ramón Renovell, 
no recuerdo que tuvieran una ovación tan larga 
en sus años de historia como “Jove Orquestra”, 
gustando mucho la interpretación de esta pieza.
Como la orquesta, está compuesta por jóvenes 

músicos, finalizaron como no podía ser menos, 
con una pieza “joven”, cual fue la interpretación de 
“Happy” de Pharrell.
Ante la de nuevo gran ovación por tan buen y 
divertido concierto, el maestro Renovell, nos 
obsequió con “una propina”, con la interpretación 
de la conocida pieza “Viva la vida” de Coldplay.
La concertino de la “Jove Orquestra”
Creo que nunca he mencionado tan importante 
y necesaria componente en una orquesta,  cual 
es su concertino. En este caso me cabe felicitar a 
esta excelente futura violinista, y a la vez profesora 
de violín de la “Escola de Música” de la Societat 
Musical “La Alianza” la joven Ana Falcó. A ella mis 
felicitaciones.
Los allí asistentes, realmente disfrutamos de 
un gran concierto con unos jóvenes y grandes 
músicos, todos ellos dirigidos por el maestro-
director José Ramón Renovell. A todos ellos mis 
felicitaciones, y que descanséis de unas merecidas 
vacaciones musicales. Y como dijo en sus últimas 
palabras José Ramón Renovell en agradecimiento 
al público asistente….”lo breve, si bueno, dos veces 
bueno”.

Concierto de la Jove Orquestra de la Societat Musical La Alianza 

Salvador Quinzá Macip
Jove Orquestra Presentó Jose R. Renovell

Divendres 21 de juliol, el músic, compositor i orquestrador Óscar Senén a 
l’Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs, dintre de les activitats 
organitzades per la Fundació amb motiu del XVI Festival de Curtmetratges 
de Vinaròs “Agustí Comes”, va oferir la conferència ‘Música de cinema: el 
procés creatiu’.
Davant d’una gran quantitat de públic, Oscar  va descobrir l’entramat 
musical que hi ha darrera de qualsevol producció cinematogràfica o dels 
videojocs. Al final de la conferència va fer una demostració pràctica de 
com ho fa per orquestrar una banda sonora.
El públic va poder participar amb preguntes.

Conferència de Óscar Senén a la Fundació Caixa Vinaròs

Fotos E.Fonollosa
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Hemos localizado recientemente una curiosa 
carta que por su interés reproducimos en estas 
páginas. Es una carta-recibo, manuscrita, fechada 
el 3 de abril de 1914, emitida a la señora Dolores 
Escrivano Mayó (1842-1931) por el periódico local 
“El Imparcial”. Se trata del recibo de pago de 10 
pesetas por la inserción de la esquela mortuoria de 
su hermano, el viticultor José Francisco Escrivano 
Mayó, fallecido el 28 de marzo de dicho año.  Para 
el caso que nos ocupa lo destacable es que aparece 
tanto el membrete como el sello del semanario. 
Un periódico local que no nos es desconocido, 
pero del cual quedan escasos ejemplares. Solo se 
conservan cuatro números del mismo, fechados 
entre 1905 y 1917. 
“El Imparcial”, subtitulado “Semanario político 
defensor de los intereses de la comarca” apareció 
en Vinaròs el sábado 7 de octubre de 1905, aunque 
su impresión se realizaba en Tortosa, en la imprenta 
Foguet de la calle Hospital, nº 5.  Su primer director 
y fundador fue Miguel Torres. No sabemos a ciencia 
cierta quien fue este personaje aunque bien podría 
ser Miguel Torres Estrada, quien en 1892 había ya 

fundado el diario “El Demócrata de 
Vinaroz”. 
Tenía su redacción en un piso de la plaza 
Jovellar y contaba con un administrador 
en la calle del Puente que lo gestionaba, 
en su casa o en su administración. Era 
lógicamente de tirada semanal, con 
salida los sábados. Se repartía a los 
abonados por suscripción mensual 
(0,50 pts) o trimestral y se costeaba 
tanto por las ventas como por la 
publicidad insertada en el mismo.
Tras un parón de dos ó tres años, volvió 
a editarse a principios de 1914 quizás 
gracias al empuje de mosén Isidoro 
Bover, pero impreso ya en Vinaròs. 
Había cambiado de director y de sede, 
y se editaba en la imprenta “La Moderna” de la 
calle Mayor, 37, propiedad de la familia Delmás, 
siendo su director Daniel Delmás. Tenía el mismo 
número de cuatro páginas pero un formato un 
poco más pequeño para ajustarse a la máquina 
tipográfica de formato 43 x 30 cms. Y contaba con 

un administrador, el de la “firma” adjunta que nos 
es ilegible.
No sabemos hasta cuanto duró. El último ejemplar 
conocido es el nº 365 con fecha de abril de 1917. 
Queden pues estas notas para la contribución a la 
historia de la prensa local.

La prensa en Vinaròs: “El Imparcial”.
Alfredo Gómez Acebes

Amb el volteig de campanes, el coet 
inaugural i la cercavila de festes dels 
Nanos i Gegants van començar deu dies 
de festes molt enèrgics i on la colla va 
participar activament. 
Vam iniciar el recorregut festiu amb la 
cercavila de la dama anant els nostres 
joglars a casa seua i acompanyant-la 
fins l’Ajuntament. Vam continuar amb 
la cercavila de festes amb els Nanos i 
Gegants i amb el sopar de germanor 
donant així començament a la fira i festes 
Sant Joan i Sant Pere 2017. Després, 
van seguir els nostres músics amb la 
participació en la processó de Sant Joan 
acompanyant a les dames, autoritats i 
majorals i amb les cercaviles de dolçaina 
i tabal pel centre de la ciutat. Vam acabar 
amb un cap de setmana intens, el dissabte 
1 de juliol, amb la XXVII trobada de Nanos 
i Gegants i el diumenge 2 de juliol, amb el 
concurs de paelles de les entitats.
En la XXVII trobada de Nanos i 
Gegants vam poder comptar amb les 
colles geganteres d’Alcora, Benicarló, 
Benicàssim, Borriana, Horta de Sant Joan, 
Hospitalet de l’Infant, Segorbe, Tivissa, 
la colla la Pessigolla de Valls i la colla de 
Torrejón de Ardoz. Aquesta última ens 

va fer molta il·lusió que participessin 
amb nosaltres i ara, esperem en moltes 
ganes poder tornar-los la visita el 30 
de setembre i 1 d’octubre en la seua IV 
trobada on compartirem eixos dies amb 
colles vingudes des de pobles i ciutats 
de Barcelona, Murcia, Zamora, Navarra, 
Lleida, Madrid i també de Portugal i 
França.
Aquest any la nostra plantada va canviar 
de lloc traslladant-se al passeig Blasco 
Ibáñez. El vent no ens va acompanyar 
gaire i els gegants no van poder estar 
tot el temps que ens agradés agradat 
per a que tota la ciutat els pogués veure. 
Tot i així, cal agrair a totes les colles per 
esforçar-se a fer dansar els seus gegants i 
fer gaudir als més petits. Per la vesprada, 
va tenir lloc la cercavila pel centre de la 
ciutat on totes les colles van complaure 
tant a grans com a petits.
I per acabar i sense oblidar-nos d’ella, 
volem destacar a Carla Jovaní Masdeu, 
la nostra dolçainera i dama en aquestes 
festes 2017. Agrair-te la magnífica 
representació, tota la colla hem gaudit al 
teu costat i estem molt contents. Gràcies 
per fer-nos viure les festes des d’un altre 
punt de vista.

La colla de Nanos i Gegants en les festes patronals 2017
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Los árboles se caen
Por Carla MirallesPer Jan Valls

Vinaròs per un # Finançament 
Just i un # Tracte Just.

Per Jordi Navarrete

Aquesta setmana passada 
es va tornar a obrir el cicle 
d'assemblees veïnals a Vinaròs. 
Va ser la zona dels Cossis la 
primera a encetar una sèrie de 

vuit reunions, programades per als mesos de 
juliol, agost i setembre. No és un secret que un 
dels eixos principals de la política de Som Vinaròs 
és la d'intentar escoltar directament l'opinió i 
necessitats dels veïns per actuar en conseqüència, 
sempre clar que la llei del senyor Montoro permeta 
dedicar part del pressupost a atendre aquestes 
demandes. És per això que l'Alcalde, acompanyat 
de diferents regidors del seu equip de govern, es 
van trobar amb més de seixanta veïns de la zona, 
que van arribar a fer ús de quasi trenta torns de 
paraula. Evidentment va ser la situació del servei de 
Correus i la seua pròxima normalització una de les 
preguntes formulades, com també la il·luminació i 
l'assaltament d'una zona del poble tradicionalment 
oblidada pels diferents equips de govern que han 
passat pel nostre consistori.
Hi ha qui dirà que els regidors només van a fer-se la 
foto. Bé, nosaltres direm que anem a donar la cara; 
perquè a més de les demandes ciutadanes que 
s'han ates, també estan les que encara no s'han 
pogut realitzar. I en aquests casos l'obligació de qui 
ha sigut elegit pels seus veïns perquè administre 
i gestione el seu ajuntament, és la d'explicar 
honestament i amb la veritat per davant perquè hi 
ha peticions veïnals que no han sigut executades.
Aprofitarem l'oportunitat que ens donen aquestes 
línies per explicar als interessats el calendari 
de les pròximes reunions organitzades per la 
regidoria de Govern Obert: el dos d'agost a la Cala 
Puntal, el vint-i-tres a la Colònia Europa i Salines, 
continuarem al setembre el dia sis a la plaça de les 
Camaraes, el dia tretze al carrer Andalusia, el vint 
al pati del col·legi Manuel Foguet i el dia vint-i-set 
a l'avinguda Barcelona. Com sempre seran unes 
reunions participatives, on qualsevol veí de Vinaròs 
pot anar a escoltar, preguntar i parlar de tot allò 
que afecte el seu carrer i barri.
No volem acabar l'escrit d'aquesta setmana sense 
parlar del fet que la regidoria de Benestar Social, 
després de lluitar durant molt de temps amb 
l'administració estatal, ha aconseguit per fi permís 
per a la contractació d'una agent d'Igualtat, la qual 
cosa permetrà donar un servei molt més eficient i 
localitzat a dones maltractades i en risc d'exclusió 
social del nostre poble. Aquesta era una de les 
metes del Pla d'Emergència Social que des del 
primer dia hem lluitat a Som Vinaròs i que per fi 
hem aconseguit.

Al febrer i juny de 2017, 
les Corts Valencianes, 
van aprovar per 

unanimitat (PP i C's inclosos), mocions exigint la reforma 
del sistema de finançament i un pla d'inversions de l'Estat 
Espanyol al País Valencià. Més de 600 entitats valencianes 
i més de 300 ajuntaments han subscrit el manifest «Per 
un finançament Just» que va promoure la Generalitat 
Valenciana. Aquestes iniciatives, sempre encapçalades 
per Compromís, com a únic partit polític que posa sempre 
els drets, les necessitats i els interessos de les valencianes 
i valencians. A diferència d'altres partits que diuen exigir i 
demanar per a les i els valencians, ho diuen aquí en l'àmbit 
municipal i autonòmic però s'obliden d'aquesta lluita en 
arribar a Madrid. Compromís som els únics que direm i 
defensarem sempre el mateix a totes les institucions a on 
tinga'm representació i veu. Sempre en defensa del País 
Valencià i de la seua gent.
Des de Compromís Vinaròs, ja fa temps que vam impulsar 
una declaració institucional, aprovada en plenari, exigint 
i reclamant un #Finançament Just i un #Tracte Just. 
Aquesta setmana hem fet un pas més en la visualització 
i per l'exigència en aquest tema, per iniciativa de 
Compromís Vinaròs i amb el suport dels altres partits de 
l'equip de govern. Mitjançant la col·locació d'una pancarta 
reivindicativa a la façana de l'ajuntament, per a fer visible 
aquesta qüestió ja siga als nostres veïns i veïnes, com a 
tots els visitants que rebem per aquestes dates estivals.
Això ha de servir primer per a fer visible el problema i 
posar-ho en primera línia de l'actualitat, i en les primeres 
posicions de l'agenda tant política, com social del País 
Valencià. Però també ha de servir perquè davant de 
la curiositat o de les preguntes dels visitants, sobre els 
motius de la pancarta i que estem reclamant els i les 
valencianes. Nosaltres com a vinarossencs primer i com a 
valencians després, puga'm contestar amb coneixement 
de les motivacions.
Motivacions per a la queixa:
Som els únics que amb una renda per càpita inferior a la 
mitjana estatal, aportem a les arques de l'Estat Espanyol 
com si estiguérem per damunt. És a dir: Som pobres i 
paguem com a rics.
L'Estat Espanyols ens condemna a unes contribucions 
fiscals injustes i desproporcionades que ens 
aboquen a què la Generalitat Valenciana siga inviable 
econòmicament.
Som l'11% de la població i el 10% del PIB (Producte 
Interior Brut) estatal i sols rebem el 3,5% d'inversió real. 
En 2016 érem el territori amb menys inversions estatals 
i dels que menys obra pressupostada després ha estat 
executada. Aquest any 2017 encara pitjor.
A més a més cal sumar el deute històric que la comissió 
d'experts formada per totes les formacions que estan a les 
Corts Valencianes van xifrar en 16.000 milions de €.
Això és el que hem de saber explicar, però lluny d'aquestes 
grans xifres que de vegades ens perden, hem de saber 
explicar, si la viabilitat econòmica de la Generalitat 
Valenciana. Ens afecta tant als i les valencianes com als 
nostres visitants, perquè si no som viables, no podem 
tindre unes infraestructures mèdiques, educatives, 
culturals, de comunicacions, etc. També significa no tindre 
serveis públics essencials (metges, mestres, .....). És dir un 
Finançament Just, significa una societat justa, viable, 
sostenible, solidària, moderna, etc.
Tot això ho hem de saber els i les vinarossenques, per a 
poder explicar-ho i reclamar-ho.
#Finançament Just, Ja ara. Per un millor Vinaròs i País 
Valencià.

Después de dos años 
de gobierno tripartito 
la caída de tres árboles 

en pocas semanas, afortunadamente sin daños 
personales, es la metáfora de un gobierno al que 
empieza a caerle el decorado que les ha servido 
para ocultar su nula gestión.
En los últimos días vemos como el tripartito ha 
intentado de nuevo engañar a los vinarocenses. 
Anunciaron como un gran logro disponer de una 
agente de igualdad para apoyar, guiar y ayudar a 
las mujeres. Lo que no dijo la concejal de Política 
Social, que pertenece a Podemos y sigue sin 
presentar ni trabajar el Plan de Emergencia Social 
que prometieron en campaña electoral, es que la 
nueva agente de igualdad cubrirá el servicio que 
anteriormente se prestaba en Infodona y que 
suprimió la Generalitat Valenciana a principios de 
año por el mero hecho de ser una iniciativa que 
en su día creó y potenció el Partido Popular.
Seguimos dos años después esperando que el 
Alcalde nos muestre el resultado de la auditoria 
inmediata y nos diga el nombre o los nombres 
de las personas que supuestamente la están 
realizando.
Seguimos dos años después esperando que se 
nos presente el Plan de Emergencia Social, esa 
prioridad en campaña electoral que se convirtió 
en olvido perpetuo cuando llegaron al gobierno 
gracias al pacto de los sueldos.
Y siguen los 6.000 vinarocenses de las zonas 
turísticas norte y sur esperando recibir las cartas 
que la inacción y dejadez de los once concejales 
del tripartito les arrebató de las manos. Es curioso 
ver como ahora el concejal de Participación 
anima a los vecinos a acudir a asambleas donde 
el pasado año se les mintió y ocultó un problema 
que se nos venía encima. ¿Nadie piensa asumir 
responsabilidades por todo ello? 
Como decía al principio al tripartito ya se le 
caen hasta los árboles y lo único que hacen es 
anunciar lo mismo que ya hicieron hace dos años 
pero que nunca han cumplido. Por esto hemos 
solicitado públicamente que se revisen todos los 
árboles y palmeras del casco urbano y se informe 
a la ciudadanía con transparencia y veracidad. No 
queremos más mentiras y merecemos sentirnos 
seguros. Quien hasta ahora no ha hecho su trabajo 
debe ponerse las pilas de forma inmediata.
El verano avanza, estamos a finales del mes de 
julio y dos años después el tripartito sigue sin 
convocar el Consell municipal de Turisme; por lo 
visto tenemos un concejal de Turismo que él solo 
se sobra y se basta y no necesita escuchar a nadie 
para tomar sus decisiones. Así nos va.
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Reindustrialització a Vinaròs 
Per Juan A Blanchadell
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LA TRANSPARENCIA DE LA NUEVA POLITICA Antonio Nájar

Hace dos semanas las 
industrias de Vinaròs 
situadas en tres de los 

polígonos industriales se encontraron debajo de 
la puerta una carta del alcalde convocándoles a 
una reunión que ya habrá tenido lugar este lunes 
pasado, para informar y recibir propuestas en 
relación con unas ayudas a la reindustrialización 
por importe de casi un millón de euros, de los cuales 
unos ciento cincuenta mil se ponen a disposición 
de las empresas para arreglos de fachadas y otras 
formas de adecentar sus instalaciones.
En la época de las redes tecnológicas, volver a lo 
de las cartas por debajo de la puerta no deja de 
resultar chocante, aunque sobre la efectividad de 
este ancestral sistema no nos cabe la menor duda.
A nadie le amarga un dulce, pero no será con este 
tipo de peladillas como se va a revertir la grave 
recesión industrial que padece Vinaròs desde hace 
treinta años en que se han perdido -contados 
por encima- más de tres mil puestos de trabajo 
de empresas que han cerrado, que se han ido 
fuera o que han deslocalizado su producción a 
otros países, sino a base de apuestas mucho más 
valientes como la de desarrollar, promocionar y 
vender suelo industrial barato.
Eso es lo que han hecho otras poblaciones como 
Benicarló que está preparando otra ampliación 
de su polígono en el Collet. Qué duda cabe, que 
esa política industrial está consiguiendo que su 
sector industrial incluso crezca y cree muchos 
más puestos de trabajo que el sector industrial 
de Vinaròs, por lo que de seguir la cosa así, al final 
me veo Vinaròs como la ciudad dormitorio de 
Benicarló.
Ante esto el actual tripartito tiene totalmente 
abandonado el avance en la gestión del polígono 
de les Soterranyes, sin haberse hecho nada desde 
que el PP, en la pasada legislatura, aprobara la 
primera fase y la ampliación a una segunda fase 
en suelo agrícola al otro lado de la carretera. Desde 
entonces, además de haber tenido que devolver 
la parte no utilizada de las subvenciones que 
recibimos y el dinero no invertido del crédito sin 
intereses que nos concedieron, cada año tenemos 
que devolver un millón de euros en concepto de 
amortización de los plazos de dicho crédito. 
En campaña Ximo Puig estuvo en el polígono 
de les Capsades donde prometió ayudas a la 
reindustrialización. En el PVI le creímos pensando 
que esas ayudas vendrían encaminadas y con la 
cuantía necesaria para continuar con el polígono 
de les Soterranyes que socialistas y PVI abordamos 
en nuestra etapa de gobierno y no para un simple 
lavado de cara a los polígonos actuales que muy 
poco o nada va a hacer para revertir la pérdida 
de industrias y de empleos que hemos venido 
sufriendo; porque relanzar les Soterranyes es la 
mejor solución y la que más adelantada está para 
lograr la reindustrialización, pero también para 
recuperar la gran inversión realizada que será una 
carga muy pesada si abandonamos les Soterranyes.
Que no se le ocurra pensar al President de la 
Generalitat y a los socialistas del tripartito local que 
con ese caramelito ya han cumplido su promesa, 
porque esperamos de de ellos y de sus otros dos 
socios del tripartito muchísimo más, así es que 
por de pronto, les exigimos que nos expliquen sus 
intenciones respecto a esta materia. 

Aquests dies 
s’han omplert 
les pàgines dels 

diaris locals en la caiguda d’una timba a Sol de 
Riu. S’han anat escampant acusacions d’uns vers 
uns altres culpant-se del fet. Uns per no invertir, 
els altres per no demanar-ho. Està clar que fent-se 
acusacions no arreglaran res. Si el ministeri. Si la 
Generalitat. Si, si, si.... però no.
Nosaltres volem sortir d’aquest debat però sense 
soltar l’argument de la regressió de la costa. Volem 
anomenar-ne un amb el que tothom està d’acord: 
el passeig.  Ens lamentem que aquest any i a causa 
dels grans temporals no s’ha invertit o que ho han 
fet amb menys quantitat que ho han fet en altres 
poblacions. I és cert! Però el més greu de tot és 
que del passeig no parla ningú. Segur que sí que 
ho faran i ho farem si vingués un gran temporal i 
el passeig quedés malmés. Si la platja es quedés 
sense arena. Si aquesta arena fes cap al pàrquing 
soterrat. 
Quantes acusacions no es farien, quants arguments 
llançarien uns sobre els altres. I Vinaròs es quedaria 
amb el seu principal reclam turístic amb un estat 
lamentable. Les/els planyidores/s no tindrien prou 
mocadors per a eixugar-se les llàgrimes. 
El perill el tenim latent. No seria la primera vegada 

que la mar s’enfada i fa malbé el passeig. Si per 
culpa del canvi climàtic els temporals són cada 
vegada més violents, no és molt difícil d’imaginar 
el que pot passar.
El “fotut”, si és que em permeten expressar-nos així, 
és que es tracta d’una infraestructura que té tots 
els estudis realitzats, tenia feta la seua valoració 
i l’impacte ambiental. Va estar a punt de tirar-se 
endavant i la maleïda crisi ho va aturar tot. La crisi 
va aturar-ho tot, però no aturarà el mar embravit. 
No aturarà les lamentacions i les conseqüències 
del possible temporal. Hem vist com el mar no 
perdona les costes. Amb el passeig passarà el 
mateix. 
Recordem que a proposta nostra ja es va aprovar 
una moció en el ple de juliol del 2012 demanant 
el que ara esmentem aquí. Moció aprovada 
per unanimitat. Ara novament us comminem a 
agafar-vos de la maneta, a què aneu com vulgueu, 
demaneu-ho de la manera que millor us convinga 
a tots però, que els diners arriben per fer els 
espigons de la platja del Fortí i Fora Forat i per 
l’aportació de l’arena corresponent. Poseu-
vos la medalla per separat o en conjunt, una o 
vint-i-una, a nosaltres i al poble tant ens fa. Però 
no tardeu. Potser ara ja siga tard i a la tardor ho 
pagarem.

Enero del presente año, reunión a petición del 
ayuntamiento para sondear a las diferentes 
entidades locales sobre la piscina: ubicación, 
estructura etc. Julio del presente año, nueva 
reunión a petición del ayuntamiento en la sala 
de plenos con las diferentes entidades sociales 
de la población sobre el tema piscina. No consta 
acta alguna de la reunión anterior de Enero, 
ni la valoración por parte del consistorio de la 
misma. Esta nueva reunión viene motivada por 
una llamada que recibió por teléfono (según 
el señor alcalde) desde la administración. 
Motivo: la inviabilidad según estos del proyecto, 
pidiendo desde el ayuntamiento informes a las 
diferentes entidades valorando la necesidad 
de una piscina municipal sin darles detalles a 
estas ni de la ubicación, ni del  proyecto, ni del 
importe del mismo. Esta misma situación se 
produjo por parte del consistorio con el tema no 
resuelto de correos, llamadas de teléfono a los 
amigos en la administración, informes a medias, 
nula información a la opinión publica salvo 

cuando fue inevitable y finalmente, petición 
de ayuda a la masa social para poder sacar 
adelante su incompetente trabajo, no sin antes 
denunciar a los culpables: Madrid, Montoro y 
todas las gaviotas de la costa., ahora, les faltan 
medallas para ponerse en el pecho y se les llena 
la boca diciendo que gracias a su trabajo y su 
buena gestión, se esta restituyendo el servicio 
de correos, cuando aun hay ciudadanos que 
todavía, meses después no han recibido una 
nueva carta en su domicilio. Tengan vergüenza 
torera y por lo menos callen con el tema correos 
y acaben el trabajo que no supieron hacer 
en su día, porque, quien más y quien menos, 
sabe como fueron los hechos. Tememos que la 
piscina, el Jaime I y otras obras corran la misma 
suerte que hasta ahora, sin proyecto ni fecha 
para su ejecución duerman en los cajones de 
algún ministerio en el más completo anonimato. 
Todo, también en política, sigue el mismo patrón 
que en la vida diaria: “Dime de que presumes y 
te diré de que careces”.
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Andrés Albiol
Peix llima 

En castellà li diuen abambolo de cantil i pez lima. 
En llatí es diu Trachyhinchus scabrus
De l'orde Gadiformes i de la família Macroúrids. 
Peix primitiu, al no tindre les seues aletes ràdios 
espinosos. 
De cos allargat, xaparro en la part anterior, però 
acabat en punta cap al morro i esmolat també en la 
part posterior. Cap gran. Boca ínfera, protàctil, situada 
davall la base del llarg morro punxegut i espinós cap a 
l'extrem. Davall el mentó té una xicoteta barbeta. A un 
costat i a l'altre del cap hi ha una cresta ixent. 
Aletes; 1ªD 10/12, 2ªD 108/110, A 93/95, V 6 i P 18/19. 
Sense cabal visible, ja que la segona aleta dorsal 
confluïx amb l'anal.
Color gris amb to verdós. Recobert de diminutes 
escates espinoses. 
Talla 60 cm. 
Emet grunyits accionant la bufeta natatòria.
Es reproduïx a l'estiu. En la fresa s’allibern milers d'ous 
pelàgics, eclosionan en uns dies en larves que mengen 
plàncton. Creixen i baixen a viure sobre i prop del 
llit marí fins als 1.500 m. de fons. Menga gambetes 
i animalets bentònics que localitza furgant amb el 
musell en el fons, o detecta amb un òrgan lluminós 
ventral. 
Es capturen rares vegades amb l'art del bou. A Europa 
es ven sense cap, obert pel dors. Les seus febles i 
blanques carns per a fregir i assecades.

Hace dos décadas el ICCAT reguló la pesquería de atunes. 
A los países afectados les concedieron cuotas anuales 
de extracción. A España 4.200.000 Kg. Luego cada país 
distribuye entre sus cerqueros, almadrabas, palangreros, 
líneas de mano, recreo, etc., su cuota anual. Y con un 
plumazo en el reparto, la flota artesanal vinarocense de 
línea de mano (entre todos) sólo pudo pescar al año 8 
ejemplares de atún, que a 100 ó 200 Kg la pieza son 800 ó 
1.600 Kg,  cuando antaño pescaban todos los peces que 
podían al recalar (según el año) por nuestro litoral.
En otro orden de cosas recordemos, que a barcos 
españoles se les quiso prohibir el faenar en otras 
pesqueras por caladeros de mares lejanos, en que ciertos 
países habían extendido sus aguas jurisdiccionales, como 
en Terranova o el Gran Sol. Entonces, España recurrió a 
tribunales internacionales alegando el poder faenar allí 
por derechos históricos, que antepasados cántabros y 
vascos descubrieron en su tiempo el extraer allí pescado, 
y los jueces nos dieron la razón. Por lo tanto, ahora que 
pasa con los pioneros y antiguos derechos de pesca sobre 
el atún de esporádicamente recala por nuestras aguas. 
Únicamente tienen derecho 8 barquitas a pillar un pez 
cada una al año. ¡Valiente ridiculez!
No olvidemos que antaño, cuando se podían pescar, 
nuestros abuelos guardaban trozos de atún con salmuera 
para hacer el ‘coc de tonyina’, etc. Últimamente, los que se 
capturaban eran destinados al mercado local y nacional, 
o Japón. El atún es un pez pelágico prototipo de nadador 
perfecto, que no tiene carnet de identidad ni conoce 

fronteras, es un animal que realiza migraciones de 
carácter genético, dando lugar en ocasiones a que 
les capturen en grandes cantidades por barcos de 
cerco y la almadraba, en su presencia en nuestras 
aguas durante el periodo intergenético. En general 
los atunes en época invernal viven en zonas cálidas 
del Atlántico, pues son peces estenoternos, o sea, 
que no soportan cambios de temperatura. Allá 
comen para acumular reserva de grasas. En marzo, 
se les acelera la elaboración de los productos sexuales y 
necesitan temperaturas mas altas. Entonces comienzan el 
viaje nupcial. Se dejan llevar por una atracción térmica y 
se reúnen en enormes cardúmenes para dirigirse hacia el 
Estrecho de Gibraltar. En el camino sólo se alimentan de lo 
que encuentran sin desviarse de la ruta. Son los llamados 
atunes ‘reproductores’. Llegados al Mare Nostrum en mayo 
o junio, en concentraciones genésicas, buscan aguas con 
altas temperaturas homogéneas y salinidad baja, como 
las costas de Cádiz, Baleares, Cerdeña, etc. para realizar el 
desove simultáneamente, pues al ser un mar casi cerrado, 
con pocas variaciones en la temperatura según la latitud, 
unas termoclinas calientes verticales constantes, etc., 
es un mar casi cerrado con pocas corrientes marinas y 
los huevos puedan eclosionar con tranquilidad, así los 
alevines permanecen unos meses como en una guardería.
Y es en la entrada a la Mediterránia, que las temperaturas 
superficiales en verano son de media de 22 a 25º, y en 
invierno de 12 a 16º, cuando la actividad vital se les 
acentúa, y son atrapados por los artes de embarcaciones 

de cerco y las mallas fijas de la almadraba. Luego, en 
agosto, se dispersan buscando comida en su regreso al 
océano en la migración de revés. Los huevos planctónicos 
eclosionan al cabo de unos días en unas buenas 
condiciones térmicas, para crecer rápido y partir hacia el 
Atlántico dónde se reúnen con los mayores.
También hay atunes solitarios llamados ‘erráticos’, que 
están apartados de los grandes bancos y hacen los viajes 
por su cuenta durante la mayor parte del año. Éstos son 
atrapados con aparejos de anzuelo, principalmente por 
las flotas artesanales. O, sea, que la pesca efectuada por 
nuestras barcas, no interfiere para nada, ni molesta, ni 
hace la competencia a los grandes barcos tonyineros, etc., 
puesto que el atún capturado con anzuelo no está en las 
enormes bandadas de atunes. Bien es algún ejemplar 
‘reproductor’ que ya se ha librado de las redes, o es el 
‘errático’ individuo aislado. 
En fin, esto propiciaba una campaña de pesca aquí, 
con  beneficios para los pescadores y a su vez para los 
comercios locales.

AGUAS VERANIEGAS CON BRISAS DE MISTRAL
Semana con una mar azotada por flojos aires secos del noroeste. Se laboró los 
cinco días hábiles. Las capturas flojas. Y los precies elevados.
La pesca de arrastre está de veda.
El cerco el lunes como soplaba el mestral partió hacia aguas alicantinas.
Las barquitas trasmalleras, unas pescan langostino y sepia. Una lleva lenguado y rombo. Otra pagel, 
mabre, sorella y corvina. Y dos langosta, bogavante, cabracho, rape, raya, dentón, pescadilla, chopa, 
mamona. 
El palangre lo faenan seis barcos para pillar con anzuelo bacoreta.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo subasta ejemplares de 2 a 4 Kg.
El palangrillo costero desarmó y los marrajeros no arribaron.

La ancestral pesca del atún rojo del Mediterráneo

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE JUNY DEL 2017 (II)
PEIXOS
    Albacora (Atún blanco)               4.421 Kg
    Llampuga (Lampuga)                     50
    Japuta (Palometa negra)                28
    Peix espasa (Emperador)               88
    Bacoreta (Canutera)                     170
    Escrita (Rajada, Raya)                   57 
    Congre (Congrio)                           12
    Orà (Dorada)                                387
    Sorell (Jurel)                                   4
    Sard (Sargo)                                691
    Lliri (Anjova)                                    5
    Llobarro (Lubina)                             2
    Pagell (Breca)                              368
    Aspet (Espetón)                             10
    Bacoreta (Canutera)                     114
    Sorella (Jurel real)                          34
    Pagre (Pargo)                                25
    Biso (Estornino)                             22
    Corva (Corvallo)                              2

    Déntol (Dentón)                              46
    Vidriá (Mojarra)                              43
    Rom (Rémol)                                   8
    Varis (Varios)                                  7
                                                    _____
    Total ……...............                  6.587
MOL·LUSCOS:  
    Polp roquer (Pulpo roquero)           25
                                                     _____
    Total Palangre y Marrajera …. 6.613
PEIXOS                
Escrita (Raya)                                          69
Totines (Mantas)                                       14
Besuc (Besugo)                                        12              
Congre (Congrio)                                       9
Gall (Pez de S. Pedro)                              35
Orá (Dorada)                                            18
Gallineta (Cabracho)                                229
Palá (Lenguado)                                      188
Sard (Sargo)                                              6

Lliri (Anjova)                                             11
Llobarro (Lubina)                                      12
Mabre (Herrera)                                       138
Pagell (Breca)                                         268
Lluç (Pescadilla, Merluza)                           8
Rap (Rape)                                            163
Aspet (Espetón)                                      33
Jurioles (Lucerna, Rubios)                         7
Moll (Salmonete)                                     23
Bacoreta (Canutera)                                  9
Sorella (Jurel real)                                     5
Llises ( Lisa, Mújol)                                 41
Pagre (Pargo)                                           8
Rata (Miracielo)                                         9
Palometa (Palometón)                              15
Tigre (Lenguado portugués)                    189
Corva (Corvallo)                                       26
Mamona (Brótola de fango)                      45
Déntol (Dentón)                                        32
Chopa (Cántara)                                         3

Reig (Corvina)                                            7
Vidriá (Mojarra)                                           2
Rom (Rémol, Rombo)                               35
                                                            _____             
    Total...................................              1.676
CRUSTACIS: 
Llagostí (Langostino)                             2.191
Galera (Estomatoideo)                               16
Llagosta (Langosta)                                 145
Llomàntol (Bogavante)                               30
                                                           _____
      Total......................................       2.381
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         8
Sépia (Choco)                                          533                                        
Polp roquer (Pulpo roquero)                     244
Caragol punxent (Cañailla)                          30
                                                            ____
       Total……………………              814    
Total Tremall i d’Altres Arts.........4.874
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Elsa Zafra y Rubén Vinuesa, jugadores 
de ajedrez del Club Ruy López 
Vinaròs, participaron este mes de 
julio en los campeonatos de España 
que se celebraban en la ciudad de 
Salobreña (Granada) en las categorías 
sub8 y sub10 respectivamente, 
representando a la Federación 
Catalana de Ajedrez. La primera 
experiencia para ambos jugadores no 
pudo ser más satisfactoria, Elsa acabó 
mantuvo el título de mejor jugadora 
femenina de Catalunya en su categoría, 
título que ganó el pasado mes de abril 
en los campeonatos autonómicos, 
en ésta ocasión consiguió llevarse 

5  puntos muy luchados de los 9 
posibles y finalizando en la posición 
nº 49 de los 110 participantes. Por 
su parte Rubén consiguió también 
5 puntos de los 9 disputados y pudo 
afianzarse en la posición nº 60 de los 
149 participantes.
Primera experiencia para éstos 
jovencísimos jugadores que seguro 
nos darán nuevas alegrías en el futuro 
y llevarán al Club Ruy López de Vinaròs 
a lo más alto de las competiciones 
nacionales. Enhorabuena a los dos y a 
seguir luchando para que el próximo 
año podamos contar nuevas victorias 
de ambos.

Aquests dies estem gaudint moltíssim dels bons 
resultats que están aconseguint els nostres atletes 
a nivell autonómic, nacional e internacional. 
Resultats que motiven a tots i cadascún dels 
components del Club Esportiu-Facsa Aigües de 
Vinaròs. Per a molts, aquesta setmana finalitzarán 
la temporada amb unes merescudes vacances. 
Per a altres, els atletes de fons, continuarem 
competint per totes les curses que es realitzen per 
les provincies properes. 
Després del 5k que vam organitzar a Vinaròs, els 
fonderos del club, (la gran majoria veterans) han 
realitzat varies curses, com el 10k d'Oropesa el 15 
de juliol on participaren 5 atletes del club, sent 
Paco Balastegui el millor classificat amb un 5é lloc 
amb un temps de 35'26" . Laura Contreras i M.Jesus 
Bó finalitzaren 8a i 9a respectivament amb 49'43" 
i 49'50".També Kaiko Beltrán i Javier Meseguer 
finalitzaren en la 26a i 36a posició en categoria 
veterana millorant el registre de curses anteriors.
També dissabte 22 hi hagué participació del club 
esportiu amb 4 atletes veterans al 5k d'Almassora, 
amb podi per part de Paco Balastegui, finalitzant 
3r amb un temps de 17'21". Alejandro Arroyo 
finalitzava el 9é amb un temps de 19'30" seguit de 

Kaiko Beltrán amb 19'40". Per últim, Juan Quijano 
aconseguia un magnífic 6é lloc amb 20'55", 
millorant la seva marca personal.
La pròxima cita, el 10k Ciutat de Vinaròs on el club 
participará multitudinàriament.
El diumenge 23 es va celebrar a Alcossebre una 
de les proves puntuables del circuit de Triatlo 
organitzat per la Federacion Valenciana. Donada la 
prohibició de bany acordada per la Generalitat, a 
causa de la mala qualitat de les aigües a la platja 
d'Alcossebre, de triatló va passar a ser un duatló 
amb un primer tram de cursa a peu de 5 km, seguits 
de 21 km en bici i de nou 3 km a peu. Una pena 
perquè era un dia perfecte per a gaudir d'aquesta 
disciplina que ens torna bojos a alguns. Fins allà 
s'han desplaçat tres triatletes del Club Esportiu 
Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs. Txetxu Compes 
a la categoria VM1 va finalitzar en un temps de 
1:06:04 en 9º posició, Óscar Palomino Simó a SUB 
23 va finalitzar en 10è posició amb un temps de 
1:20:38 i Gabi Estevan en VM2 va completar la 
cursa en un temps de 1:22:06 en 9º posició (lluny 
de dalt però també de sota així que content per 
la millora). Amb aquesta cursa la majoria dels 
triatletes posen fi a aquesta temporada 2016/17 

i s'agafen unes setmanes de recuperació per 
iniciar amb força la pretemporada que ve. Aquesta 
temporada 2016/17 ha estat una temporada 
de transició. La vam iniciar amb dificultats però 
convençuts que l'aposta del Club Esportiu Vinaròs 
per mantenir la secció ens obligava a posar tot de 
la nostra part. No ens falta la il·lusió i esperem l'any 
que ve consolidar la secció. Gràcies a tots.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA 
Aigües de Vinaròs i les col·laboracions de Nova 
Nutrició i Sports Arin.

Jugadores del Club Ajedrez Ruy Lopez de Vinaròs en el Campeonato de España

Club Esportiu Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

para el próximo 
curso escolar

infantil, primaria y secundaria
bachillerato y ciclos formativos

Ya puedes 
reservar 
LOS LIBROS DE TEXTO
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

XXV Travesia Peñíscola-
Benicarló 
El diumenge dia 23 es va celebrar la 
Clàssica travessia Peñiscola Benicarló 
on el Club Natació Vinaròs va tindre 
una representació de 6 nadadors: 
David León, Marc Vea, Andreu Navarro, 
Ian Calvo, Claudià Matamoros i 
Irina Sebastià que tots ells van fer la 
distància de 8.5Km, el resultat més bo 
va ser, el de David León en un cinquè 
lloc.

Campionat d'Espanya 
Aleví d'estiu.
Del 19 al 22 de juliol es va celebrar el 
Campionat d'Espanya Aleví on el Club 
Natació Vinaròs va presentar per les 
mínimes obtingudes a Carla Bernial 
i Aura Pérez que van estar a l'altura 
del Campionat on Carla Bernial es va 
col·locar a la final dels 100 papallona i 
va quedar la vuitena en la classificació 
general.
Enhorabona, seguiu treballant que 
encara teniu molt que demostrar.

El dissabte dia 22 de juliol es va celebrar 
el III Trofeu Vila d'Onda ,en la piscina 
municipal descoberta de 50 metres, 
amb una participació de 7 clubs i un 
total de 97 nadadors.
El Club Natació Vinaròs va participar 
amb l'equip format per: Carla Bernial, 
Mar Garcia, Ona Leciñera, Arancha 
Canalda, Júlia Muñoz, Ivonne Martínez, 
Ainhoa Garcia, Daniela Muñoz, Lucia 
Garcia, Ariana Mara, Sara Garcia, Lluna 
Bordes, Natalia Burriel, Joan Chavarria, 
David Constantin, Andreu Jovani, Pere 
Simó, Santi Matamoros, Martí Forner, 
Iker Mas, Hèctor Cervera, Dylan Martin 
i Franc Jaime, tots sota la direcció del 

tècnic Isidro Martorell.
Van aconseguir un total de 16 medalles 
per part dels benjamins i 9 medalles 
per part dels alevins. En relleus van 
aconseguir 2 medalles d'or, 2 de plata 
i una de bronze.
Els resultats van ser espectaculars, ja 
que van quedar campions del trofeu 
amb un total de 803 punts seguits pel 
C.N. Vila-real (502) i el C.N. Albacora 
(295).
Amb aquest trofeu donem per acabada 
la temporada per aquestes categories 
donant l'Enhorabona, ja que a estat 
una temporada plena d'èxits i bons 
resultats.

III Trofeu Vila d'Onda. El Club Natació 
Vinaròs Campió del trofeu Vila d'onda

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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El sábado dia 22 se disputó, en 
Jesussport de Tortosa la 9 jornada 
del Padel Kids Tour Mac Donald’s, 
donde 3 jugadores de nuestra escuela 
participaron en un dia divertido e 
intenso de padel i piscina.
Felicitar a Leyre ,Iker Vital i Joan padilla 
que debutaban en la competición 
donde   su entrega, sacrificio 
y esfuerzo no se vio recompensado en 
los resultados, donde por pequeños 

detalles  tanto,
Leyre en categoria benjamín, Joan en 
cadete jugando una categoría superior 
a la suya e Iker en alevín estuvieron a un 
paso de quedar segundos del torneo 
en sus diferentes categorías. 
Dar ánimo a nuestros jugadores para 
seguir trabajando para pulir esos 
pequeños detalles e intentar sacar 
mejores resultados en los próximos 
torneos.

Pádel Kids Tour

Dr. Fleming, 6 • 964 45 00 85
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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
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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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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.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ANIVERSARIS

ESQUELES PUBLICITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

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

La Cofradía del Ecce Homo de Vinaròs, lamenta comunicar 
a todos sus asociados, la defunción de nuestro 

Hermano-Cofrade JUAN B. VIDAL ARNAU, 
fallecido el día 19 de julio de 2017.

Acompañamos en el sentimiento de dolor a todos sus 
familiares y amigos y rogamos una oración por el eterno 

descanso de su alma

Rogamos a Dios por el alma de

Juan Bautista Vidal Arnau

7



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

29 juny PITARCH c. del Pilar, 120

30 juny MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

31 juliol FERRER pl. Sant Antoni, 39

1 agost ROCA c. Sant Francesc, 6

2 agost GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

4 agost SANZ c. Pont, 83

5 agost VALLS zona turística nord, 11

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




