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El ple dóna llum verda al projecte d'il·luminació de la costa sud
L'oposició, contrària al fet que els propietaris
sufraguin íntegres les quotes d'urbanització
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb els vots a favor
de l'equip de govern i el vot en contra de l'oposició la
liquidació provisional de les quotes d'urbanització de la
il·luminació pública de sector 1 de la zona turística sud.
El PP va sol·licitar fins i tot la retirada del punt de l'ordre
del dia, petició que va ser desestimada. D'aquesta forma,
al voltant de 600 veïns que viuen en aquest sector de
260.000 metres quadrats abonaran el cent per cent del
pressupost d'execució d'aquest projecte, amb unes quotes
que oscil·len entre els 250 i els 1.500 euros.
L'Ajuntament va rebre un total de 96 al·legacions, i gairebé
totes elles van ser desestimades, tal com va informar l'edil
d'Urbanisme, Jan Valls, excepte aquelles que sol·licitaven
un fraccionament dels pagaments, que sí han estat
aprovades. Aquest projecte d'urbanització es va aprovar el
22 de setembre de 2016 i contempla millores importants
en la il·luminació per donar més seguretat. “És un procés
adequat, una demanda dels veïns des de fa dècades i
l'obra és molt necessària que es fa mitjançant quotes
d'urbanització a abonar pels propietaris, com s'ha fet en
altres sectors al llarg de diferents legislatures”, va explicar
Valls.
No obstant això, els grups de l'oposició van votar en contra
en considerar que el cent per cent de les quotes són a càrrec
dels veïns i l'Ajuntament podria haver aportat alguna cosa
per reduir aquests costos. Així, segons la portaveu del
PVI, Maria Dolores Miralles, “que aquestes quotes vagin
íntegres als ciutadans és un greuge comparatiu amb els
veïns d'altres zones”. Segons Miralles, a l'equip de govern “li

ha faltat sensibilitat en haver desestimat la gran majoria de
les al·legacions presentades”, perquè “els veïns d'aquesta
zona fa molt temps que paguen les contribucions sense
disposar dels serveis mínims”.
Per la seva banda, el portaveu del PP, Juan Amat, també es
va pronunciar en aquesta línia, aprofundint en “la falta de
sensibilitat del tripartit” en aquest tema. “Estem en contra
que els propietaris paguin el cent per cent de les quotes
perquè paguen les contribucions des de fa molt temps
sense haver gaudit d'uns serveis mínims”, va assenyalar
Amat.
A tot això, Valls va respondre a tots dos que “no tenen
memòria, doncs sempre han estat els veïns dels diferents
sectors els que s'han fet càrrec de les quotes d'urbanització”.
Valls també va acusar al PP d'haver deixat en un calaix
aquest projecte “que hem rescatat de l'any 2010 i que els
populars no van activar per no enfrontar-se als ciutadans”.

Els rentapeus del Fortí ja funcionen en normalitat

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 escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.

L’Ajuntament de Vinaròs ha hagut de tornar a reclamar que s’arreglen els rentapeus de la platja del Fortí.
Els usuaris havien manifestat queixes perquè durant alunes hores al dia no funcionaven. El regidor d’Obres
i Serveis , Guillem Alsina, va explicar que despres de canviar les bombes impulsores que donen pressió, va
sorgir un problema en la programació, i deixaven de funcionar unes hores. Dimarts d’esta setmana ha quedat
ja solucionat el problema amb el canvi de la programació i altres millores. Alsina ha demanat disculpes a veïns
i turistes.

La actualidad
desde todos los
puntos de vista
www.infomaestrat.com
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Vinaròs aprova el Pla de Marqueting Turístic fins a 2021
L'oposició diu que conté “errors importants” i demana retornar-lo a l'empresa
“perquè torni a fer-lo”
L'equip de govern lamenta que no hi hagi unanimitat i destaca la necessitat d’una
actualització en matèria turística

El ple ordinari de l'Ajuntament de Vinaròs
corresponent al mes de juliol va aprovar amb els
vots a favor de l'equip de govern (Som Vinaròs,
PSPV i Compromís) i el vot en contra dels grups
de l'oposició el Pla Estratègic i de Marqueting que
regirà la gestió turística durant els propers quatre
anys.
L'edil de Turisme, Domènec Fontanet, va explicar
que era necessari el Pla per realitzar una reflexió
profunda en aquest àmbit per actualitzar la visió
turística de la ciutat i que per realitzar-lo “s'ha
buscat el màxim consens i participació a tots els
nivells”.
L'empresa encarregada del projecte, Singular
& Plural Projectes Turístics, ha dut a terme
una sèrie de reunions i entrevistes, tant amb
col·lectius veïnals com amb representants

sectorials i empresarials, per captar les principals
problemàtiques i necessitats en relació amb el
desenvolupament de l'activitat turística a Vinaròs.
El pla, segons va assenyalar Fontanet, ha realitzat
també un estudi de mercat que aporta una
detallada caracterització de la demanda turística
actual de Vinaròs i estableix un diagnòstic clar de
la situació actual i les bases per al futur model de
desenvolupament turístic de Vinaròs. Es defineixen
a més les actuacions específiques a desenvolupar i
les accions dirigides a la creació de nous productes
turístics més variats i competitius, la seva promoció
i comercialització, tot amb l'objectiu de millorar el
posicionament turístic de la localitat. “És un pla
assenyat i racional, que aposta pel sentit comú a
l'hora de plantejar actuacions”, va concloure.
No obstant això, l'oposició –PVI i PP- van coincidir
que el Pla ha estat dut a terme “sense consens,
ni diàleg ni participació” i la seva redacció conté
“moltes vaguetats i errors de bulto, i d'aplicar-se serà
el declivi del turisme de Vinaròs”. En aquest sentit,
el portaveu del PP, Lluis Gandia, va citar que no
contempla cap línia d'actuació en matèria cultural ni
quant als càmpings, a més de que proposa gairebé
duplicar el pressupost municipal que es destina a
turisme, per passar dels 300.000 euros actuals als
550.000 euros que proposa. “Si l'equip de govern
és coherent haurà de pressupostar 250.000 euros
més per a turisme en 2018”, va indicar l'edil popular.

Per a Gandia “es tracta d'un Pla molt generalista,
que valdria per a qualsevol població turística, que
ha costat 16.000 euros i no aporta res. Hauria de ser
retornat a l'empresa perquè el tornés a fer, perquè
no serveix per impulsar el turisme a Vinaròs”. També
per a la portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles,
aquest “és un pla tan ambigu que serviria per a
qualsevol població”.
Per la seva banda, l'alcalde, Enric Pla, va lamentar
“la falta de voluntat i arguments reals de l'oposició
que demostren que no s'han treballat el tema en
un pla que ha comptat amb molta participació, i
lamentem que l'oposició no sigui capaç de remar
junts pel poble”. "Malgrat això, sí que hi ha hagut
un consens amb tots els sectors implicats que en
estat presents en tot el procés de redacció del Pla,
on la participació ha estat elevada i s'han integrat
moltes propostes plantejades al document final",
ha assegurat.
Entre aquestes, afegeix Pla, es troben també
contemplades accions per a la recuperació i
posada en valor del patrimoni local, que va ser
una de les objeccions que es van exposar durant
el Ple per alguns representants polítics. "Aquest
lineament està plenament recollit en aquest Pla,
tant de manera directa com transversalment en
moltes actuacions. Qui s'ha llegit el Pla ho sap i qui
no, té a disposició el document per llegir-lo ", ha
conclòs l'alcalde.

Seguiu al Vinaròs.News

El parquing gratuït del carrer Sant Francesc
s’obrirà este mes
L'anunciat parquing gratuït del carrer Sant Francesc en la seva confluència amb Febrer de
la Torre s'obrirà al públic al llarg d'aquest mes. El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, va
assenyalar que el retard ha estat a causa que la brigada municipal ha estat ocupada en diversos
actes programats i en tasques al cementiri però que aquesta setmana s'han demanat ja els
pressupostos per reforçar la il·luminació i preparar els terrenys.

www.vinarosnews.net

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL
30 DE SEPTIEMBRE
OFERTA VÁLIDA HASTA 10 AGOSTO 2017

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

AL REPOSTAR
GASOLINA EN
CARREFOUR,
PRESENTANDO
LA TARJETA DEL
CLUB CARREFOUR
ACUMULAS UN 8%
EN TU CHEQUE
AHORRO
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L'Ajuntament anuncia accions per acabar amb els abocaments il·legals a les zones turístiques
Al setembre es traurà a concurs el servei de recollida de poda en les costes nord i sud
Les regidories d'Obres i Serveis i la de Medi
ambient, en coordinació amb la Policia Local, han
decidit diverses accions per posar fi als abocaments
il·legals de poda i objectes voluminosos que s'estan
produint en diversos punts de les zones turístiques
nord i sud i la zona de l'ermita de la localitat. Els
regidors d'ambdues àrees, Guillem Alsina i Jordi
Moliner respectivament, van assegurar dimarts
que una d'elles serà la instal·lació d'un sistema
càmeres de videovigilància en els punts “més
conflictius” d'aquests entorns. A més, s'establirà
un dispositiu específic per controlar aquests punts
per part de la Policia Local, amb agents motoritzats
en horari de matí i tarda. També s'ampliarà la
cartelleria, es posarà en més idiomes i es marcaran
millor els horaris per dipositar les restes –en
dissabte i diumengeL'Ajuntament també estudiarà la possibilitat de
reduir alguns punts de recollida per optimitzar el
servei, ja que hi ha actualment 32 llocs de recollida
instal·lats en aquestes zones, “i considerem que
són massa”, va indicar Moliner.
D'altra banda, una altra de les accions empreses és
la cessió d'una finca pública municipal perquè les
empreses de jardineria dipositin allí les restes de
poda. La recollida d'aquestes restes serà a través
del consorci de residus.
Moliner va recordar que en aquests 32 punts
només es poden dipositar per part de particulars
les restes domèstiques de jardineria i que per a un
altre tipus d'estris ja està a disposició l'ecoparc.
Segons Moliner, des d'un principi amb l'horari de

diumenge des de les 20h a les 7h del dilluns per
dipositar les restes -que eren retirats els dilluns- i
que va instaurar el PP “malgrat estar pensat perquè
la gent diposités allí les restes cívicament, ha
resultat un fracàs”. Moliner va assenyalar que “quan
vam entrar a governar vam voler millorar-ho,
ampliant l'horari per dipositar, amb més presència
policial i una ampliació d'idiomes de la cartelleria,
però continuàvem lligats pel contracte que hi havia
del govern del PP”. “Des del moment en què es tira
material indegut aquest sistema resulta totalment Guillem Alsina i Jordi Moliner
insuficient i es requereix d'un altre camió amb dos
operaris per separar electrodomèstics, mobles i un
altre tipus d'estris que allí es dipositen de forma
indeguda, la qual cosa costa més de 69.000 euros
anuals a l'Ajuntament”, va indicar.
A concurs
Aquest proper mes de setembre expira el
contracte de jardineria i segons va explicar l'edil,
la intenció és treure aquest servei a concurs amb
el doble objectiu d'estalviar diners i oferir un
L'Ajuntament vol acabar amb imatges com aquesta
millor servei als ciutadans.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha optimitzar-los tot el que podem", ha assenyalat.
Alsina també ha informat que després de
remarcat que els contractes actuals són una
herència que va deixar l'anterior equip de govern i detectar que els murets que es van construir
que presenten, en efecte, una sèrie de limitacions en la legislatura passada serveixen perquè els
que intentaran corregir-se a partir de setembre ciutadans incívics s'amaguen i llancin des de
amb un nou concurs públic, millor plantejat i que televisors a palmeres o un altre tipus de runa
s'espera que supose un estalvi considerable per que hauria de ser dipositada a l'Ecoparc, s'han
a les arques municipals. "Mentrestant, intentem començat a enderrocar alguns, sobretot els situats
esprémer al màxim els contractes que tenim i en els punts més conflictius.

Turisme Vinaròs presenta un intens calendari d’activitats per al mes d’agost
Entre les novetats destaquen les noves visites guiades a la Casa de la Vila
després de la seua restauració i el I Llagostí Festival Sound que tindrà lloc
a la Plaça de Bous, a més de continuar amb molts altres esdeveniments
d'èxit que vénen realitzant-se en la localitat any rere any
Aquest 1 de agost Turisme Vinaròs ha presentat
a la Biblioplatja la programació detallada de
les activitats que es realitzaran a la localitat al
llarg d'aquest nou mes. En aquest sentit, a més
de donar continuïtat a iniciatives d'èxit com el
Cinema d'Estiu, el Cicle de Concerts al Santuari de
la Misericòrdia, les visites guiades teatralitzades,
les activitats infantils a la Biblioplatja i les
esportives a El Clot, Fora del Forat i Fortí, les quals
es faran ja des de juliol, s'han presentat també
noves propostes per a les pròximes setmanes.
Aquestes han estat detallades pel Regidor de
Turisme Domènec Fontanet, que ha destacat,
com una de les novetats principals, les visites
guiades a la recentment restaurada Casa de la
Vila, que es duran a terme en dos grups de 20
persones cada un. Aquestes visites començaran el
7 d'agost, amb una freqüència d'1 visita setmanal
cada dilluns i continuaran durant cinc setmanes
consecutives en un primer torn a les 18:00 hores
(per a locals) i un altre a les 18:45 hores (per a
turistes).
A més, entre el 4 i el 6 d'agost, tal com ja va
ser presentat, gaudirem del Carnaval d'Estiu a
Vinaròs, el 9 d'agost amb el Tast del Territori:
Ànec del Delta La Granja de Louisiana al Mercat
4

i el 10 d'agost tindrà lloc la tradicional Festa del
Llagostí, amb l'habitual degustació de llagostins
i dolços típics amb un preu de 85 euros per a
sis persones a la plaça del Llagostí. L'orquestra
que amenitzarà la vetllada serà La Quinta Nota.
A partir d'aquest dimecres els tiquets es podran
comprar a la Tourist Info local. A més, es podran
adquirir "in situ" degustacions individuals per un
preu d'entre 2 i 5 euros.
Seguint amb la programació, el 12 d'agost es
correrà el 10K Nocturn del Llagostí de Vinaròs,
el 14 d'agost se celebrarà a la platja del Fortí la
Beach Party, especialment destinada per al públic
jove, i el 18 d'agost, els bebés seran protagonistes
de la quarta edició de la Caminada de Carrets de
Bebé. Aquest mateix dia, a la nit, es realitzarà a la
Plaça de Bous al I Llagostí Festival Sound, on es
comptarà amb l'actuació dels Mojinos Escozíos i
una festa remember amb DJ’s.
Fins al 31 d'agost els amants de la gastronomia
podran gaudir de les Jornades de Cuina del
Llagostí, que enguany celebren el seu desè
aniversari amb menús especials en diversos
restaurants de la localitat i, per finalitzar
aquesta programació estiuenca, del 31 d'agost
al 3 de setembre tindrà lloc la Fira d'Artesania i

Enric Pla i Domènec Fontanet van presentar
la programació a la biblioplatja

Disseny. Per a més informació, totes les persones
interessades poden acudir a la Tourist Info local i
també estarà disponible el programa en format
digital a la web de Turisme (www.turisme.vinaros.
es), en quatre idiomes: valencià, castellà, anglès i
francès .
L'alcalde de la localitat, Enric Pla, ha conclòs
aquesta presentació animant a la població i als
visitants a participar i gaudir de tot el que hi ha
preparat i agraint als tècnics municipals i entitats
la feina feta “per poder presentar un calendari tan
complet que es s'emmarca en la línia que planteja
el recentment aprovat Pla Estratègic de Turisme,
en el qual es defineixen les línies d'actuació
bàsiques per potenciar a Vinaròs com el que ja és:
una destinació turística de primer ordre”.

5 agost de 2017
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Treinta profesionales participarán en la quinta edición del corte de cabello solidario
Este año a beneficio de Afaniad
El próximo 7 de agosto, Vinaròs tiene una gran cita
con la solidaridad. La Asociación de Peluquerías,
en colaboración con la concejalía de Comercio del
Ayuntamiento han organizado para esta fecha la
quinta edición del corte de cabello solidario, en
esta ocasión a beneficio de Afaniad Vinaròs. Más de
una treintena de profesionales de las peluquerías
asociadas participarán en este evento que tendrá
lugar en pleno paseo marítimo de la localidad, y
en el que realizarán cortes de pelo a tan solo cinco
euros, como explicó la presidenta de la asociación,
Marga Alfara. Esa será una doble cita solidaria,
como señaló la secretaria de la asociación, Carmen
Escobar, ya que también se recogerán mechones
de pelo para la asociación Mechones Solidarios,
con la que fabricar pelucas para los afectados de
cáncer. Esta asociación realiza una importante
labor centrada principalmente en ayudar a afrontar
las consecuencias estéticas del tratamiento de
quimioterapia y establecer relaciones de apoyo y
ayuda a los afectados. No sólo proporcionándoles
una peluca de máxima calidad hecha a medida,
como son las pelucas de pelo natural, sino también
mejorando su autoestima, lo que les ayudará para

Los peluqeros dedicarán su día libre de nuevo a una causa solidaria, en esta ocasión a beneficio de Afaniad

superar la enfermedad.
Para colaborar en esta acción solidaria en la que
todo el mundo que lo desee se puede además
beneficiar de un corte de pelo a un precio muy
reducido, hay dos formas de hacerlo. Por un lado,
habrá una fila cero para quien quiera aportar lo
que quiera económicamente, y por otra para los
que quieran cortarse el pelo, pueden hacerlo por
el módico precio de 5 euros en horario de mañana
y tarde.
Esta es la quinta edición consecutiva de esta

VIERNES 11, SÁBADO 12, DOMINGO 13,
LUNES 14 Y MARTES 15 DE AGOSTO

algo

iniciativa que nació en 2013, precisamente el
año que se formó la asociación de peluqueros,
integrada actualmente por 36 establecimientos, y
que está consolidada en el municipio como una de
las acciones solidarias más participativas. El evento
nació en plena crisis económica con el doble
objetivo de beneficiar tanto a aquellas personas
con apuros económicos que pudieran cortarse el
pelo a cambio de poco dinero, y por otro, poder
destinar la cantidad económica recaudada a
diferentes entidades.

VINARÒS
Ctra. N-340, km. 105,3
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La Vinaròs Beach Party, el 14 d'agost

Carlos Martorell i Domènec Fontanet van presentar la cinquena edició de la festa

El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, i el Dj Carlos Martorell van
presentar el dimecres la cinquena edició de la Vinaròs Beach Party,
que tindrà lloc el 14 d'agost a partir de les 23.59 hores a la platja
del Fortí. Seran cinc hores de la millor música comercial punxada
pel mateix Martorell i Sergio Verdoy, amb la intenció de passar una
divertida nit d'oci. Una festa per a tots que se celebra cada estiu des
de fa ja cinc anys i que va camí de convertir-se en un imprescindible.

La Nit de Compres al Passeig,
el 13 d'agost
El regidor de Comerç Domènec Fontanet i el
vicepresident de l'associació de comerciants de Vinaròs,
Manolo Ramírez, van presentar dimecres la nova
edició de la Nit de Compres al passeig, que tindrà lloc
el 13 d'agost des de les 17 a les 1 hores. Aquesta és la
sisena edició d'aquesta iniciativa comercial que pretén
acostar els productes dels comerços vinarossencs a
veïns i turistes en el marc incomparable de la façana
marítima de la localitat. Participaran en aquesta edició
25 establiments amb productes molt variats al millor
preu. Un atractiu més per al turisme en l'època estival,
com va destacar Ramírez.

6

Domènec Fontanet i Manolo Ramírez donant compte de la 6ª Nit de Compres
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Continuen les assamblees veïnals
El passat 26 de juliol l’equip de
govern va prendre nota dels
suggeriments veïnals i informant
de noves actuacions durant
l'assemblea ciutadana que es va
dur a terme al carrer del Volantí, a
la Costa Nord de Vinaròs.
El calendari de les properes
reunions veïnals previst és el
següent:
- 23 d'agost, a les 19:30 hores:
zona Colònia Europa i zona
Salines, amb punt de trobada a la
plaça “de les Moreres”.
- 6 de setembre, a les 19:30 hores:
carrers compresos entre Botànic
Cabanilles, Pilar, Llibertat i Maria
Auxiliadora, amb punt de trobada
al parc del carrer de Les Camaraes.

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

El PP solicita una actuación urgente en el suelo del paseo
La concejal del Partido Popular de Vinaròs,
Elísabet Fernández, ha solicitado “una
actuación urgente del tripartito ante el
deterioro que presenta el suelo del paseo
marítimo en una situación que perjudica al
sector turístico de la localidad”.
Fernández ha indicado que “en algunas zonas
del paseo la imagen es ya tercemundista con
losas que se están rompiendo en mil pedazos y
esto sucede en un paseo que la izquierda local
construyó con enormes sobrecostes y que en

un corto periodo de tiempo necesita de nuevo
que se invierta en él”.
Los populares han asegurado que “en los
dos años de tripartito no se ha realizado
ninguna acción en el paseo y el deterioro es
cada día mayor; este verano será imposible
de solucionar pero por ello exigimos desde ya
que se pongan manos a la obra e inviertan para
que el paseo marítimo presente una imagen
acorde con lo que merecen los vinarocenses y
los visitantes”.

El PP pide cumplir la promesa de abrir un aparcamiento gratuito en Febrer de la Torre
El Partido Popular ha solicitado al equipo de
gobierno que cumpla con la promesa que
realizó hace ya dos meses y adecue “de una
vez por todas la parcela en la avenida Febrer
de la Torre que ayude a solucionar el problema

de aparcamiento en aquella zona tras cerrarse
el aparcamiento gratuito de la calle San
Francisco”.
El concejal Miguel Ángel Vidal considera
que, de no abrirse, “provocará que durante

todo el verano Vinaròs padezca problemas
de aparcamiento perjudicando a los vecinos
y visitantes que ven como las promesas
realizadas nunca se cumplen”.

Compromís demana que la prolongació de l'A-7 siga sostenible
i tinga en compte les característiques dels municipis afectats
Jordi Navarrete recorda que l'agricultura és un important sector productiu en les diferents localitats del Maestrat per les que
passa i reclama a Foment consens amb el municipi i sectors productius
El senador de Compromís per Castelló, Jordi
Navarrete, ha reclamat al Ministeri de Foment
que atenga com es mereixen, les al·legacions
que presente l'Ajuntament de la Jana I qualsevol
alters afectats, per fer possible una autovia A-7
amb el major consens possible, "això és respectant
la personalitat dels pobles, el seu paisatge i
economia".
Navarrete ha insistit en la necessitat de millorar les
comunicacions entre Catalunya i el País Valencià per
carretera, el que suposaria nombrosos beneficis i
augment en la seguretat a la N-340 i competitivitat
empresarial, així com el desenvolupament de les
comarques d'interior pròximes a la A-7. "Però això
no pot ser a costa de carregar-se les formes de vida,
paisatge i mobilitat de les persones en un terme
8

municipal tan xicotet com és la Jana o de qualsevol
altre", ha manifestat el senador castellonenc.
Així, el senador ha anunciat un plec de preguntes
al Ministeri de Foment i que traslladaran el sentir
de les poblacions afectades on els siga requerit
amb l'ànim de millorar el projecte "que per esperat
no s'ha d'executar malament, ni amb presses i no
tornar a incidir en errors com els ocorreguts en
l'execució de la variant de la N-340 al Maestrat,
declarada il·legal pel Suprem, que ha generat
molèsties i sorolls als veïns i traslladat la perillositat
a un vial amb un sol carril per sentit i deixat uns
antics vials a Peníscola, Benicarló i Vinaròs en
situació de perillositat i abandonament".
La coalició ha reclamat al Ministeri de Foment
que siga sensible a la situació de les localitats

afectades pel traçat, la presència de patrimoni,
un espectacular bosc d'oliveres mil·lenàries,
gran biodiversitat, paratges naturals i protegits
"per crear un vial assumible mediambiental
i paisatgísticament sense hipotecar alguns
projectes existents, d'agroturisme, explotacions,
xicotetes indústries, bancs de terres, producció
d'oli d'oliva, fruiters i la millora de les seues
estructures agràries".
La coalició ja va acompanyar a representants de la
localitat de la Jana a la demarcació de Carreteres a
València i seguirà de prop el projecte per portar-lo,
si cal, a les comissions de Foment i Agricultura del
Senat.

5 agost de 2017

ACTUALITAT

La plaza de toros de Vinaròs, a
plena actividad en agosto

Salvamento Marítimo retira
una barca hundida del puerto

La corrida mixta de Manuel Mananares, El Fandi y Vicente
Soler será el 14 de agosto

Una embarcación de Salvamento
Marítimo tuvo que retirar la tarde
del miércoles una barca hundida
en el puerto de Vinaròs. La
embarcación se hallaba hundida
en vertical en pleno puerto y tan
solo se veía la parte de la popa, por
lo que resultaba un peligro para
las embarcaciones pesqueras que
salían o entraban a puerto por la
posibilidad de choque en caso de
no ser vista.

Vinaròs presentó los eventos que tendrán lugar en su marinera plaza
de toros este mes de agosto, en los que destaca su variedad. El 14
de agosto a las 18.30 horas tendrá lugar la corrida mixta con toros
de la Ganadería Castillejo de Huebra con la participación de Menuel
Manzanares. El Fandi y Vicente Soler. Previamente, el 4 de agosto se
celebrará un espectáculo ecuestre a las 22.30 horas y el 5 de agosto el
concurso de recortes ‘Maestros de la calle’.
Pero no sólo habrá eventos taurinos en la plaza este mes. Así, el 11 de
agosto hay prevista a las 22.30 horas una exhibición internacional de
Freestyle con los pilotos Abraham Parra, Edu García, Adrián Corroto
y Raul Lerena. Por otro lado, el 18 de agosto se podrá disfrutar del
concierto de Mojinos Escocíos y una fiesta posterior con Dj’s, y el
19 de agosto de un festival de música que incluye una fiesta de la
espuma.

FE DE ERRATAS:

el anterior anuncio publicado el 8 y 22 de julio de 2017 estaba incompleto.
La información correcta era esta:

SE BUSCA CONDUCTOR
DE AUTOTAXI VINARÒS

% 642 857 037

Catorze joves van signar dimecres al matí al consistori els seus contractes laborals amb l’Ajuntament. Durant un any treballaran en diferents dependències
de l'Ajuntament gràcies a la subvenció rebuda per Vinaròs com a part del programa Avalem Joves.
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fotonotícies

Gran festa al Centre de Dia Municipal L’Onada per a celebrar
els aniversaris d'aquells que havien complit anys durant el
mes de Juliol. Una horeta de ball amenitzada pel Dúo Esencia
seguida d'un berenar tots junts per a bufar espelmes. Aquest
cop, els protagonistes han estat Campayo, Francisca, Sebastià i
la directora Sara.

Javier Cuartero va presentar a la Casa de la
Cultura el seu llibre ‘El sentimiento de las plantas
medicinales’. E.Fonollosa

5 agost de 2017

Reina infantil i dama major de la Cofradia de Pescadors, al dia del Carme

El pasado 30 de
julio, José Luis
Callau y Rafael
Selma iniciaron
el Camino de
Santiago desde
Sevilla en bicicleta,
por la Vía de la
Plata y Camino
Sanabrés.
La ruta pasa
por Zafra,
Merida, Cáceres,
Salamanca,
Zamora, Puebla
de Sanabría y
Orense entre otras
localidades.
El recorrido es
de 1000 kms.
aproximadamente
y tienen previsto
realizarlo en 14
días.
Buen Camino.

Repte 10k. Entrenament conjunt amb la col.laboració de Nutriestudio i Marta amb el test d'hidratació.
10
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5 agost de 2017

Estiu Jove '17

Parlant de voluntariat, el Casal Jove no podia oblidar-se de Cocemfe Maestrat, un gran referent en la nostra comunitat autònoma. Ramón Meseguer, Rafa Mingo,
Miguel i Joaquín van ser els amfitrions. Esforç i voluntat, les claus del seu èxit.

Els alumnes i monitors del Campus d'Estiu Illa 2017, organitzat per la Regidoria de
Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Vinaròs, han fet avui una petita demostració
davant els seus familiars de tot alló que han aprés durant aquest mes de juliol. El
Campus d'Estiu Illa és un programa municipal d'educació socio-cultural que permet
conciliar la vida laboral de les mares i pares. Moltes gràcies a les mares i pares per haver
confiat un any més amb nosaltres.
Marc Méndez Viver va ensenyar als integrants de l’Estiu
Jove la manera més dolça de fer pastissos

Parkour a l'Estiu Jove'17 de la mà de Parkour
Valencia amb Jeffry, Gabriela i Carles. Educar
en valors com l'autosuperació, l'esforç, la
solidaritat i el respecte utilitzant el parkour,
una activitat esportiva que consisteix en
la superació dels diferents obstacles que
podem trobar al nostre entorn amb la
finalitat d'obrir nous camins i formes de
moviment.
11
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Olivos milenarios
Todo empieza, todo acaba,
es esa ley de existencia,
pero con el olivo, parece,
que alguien ¡sábelo Dios!
y de forma indefinida,
dilate con milenios,
su asombrosa y sana vida.
Dicen ¡fuerte como un roble!
acepción mal aplicada.
es fuerte quien más aguanta,
y al olivo nadie iguala.
Tronco, raíces, las ramas,
qué fortaleza demuestra,
aunque estén ya deformadas.
¡Cuántas cosas contarían!
si oportunidad tuvieran;
amores, odios, envidias,
guerras, traiciones e inquinas
Testigos mudos de historias,
que, seguro, asombrarían.
Al olivo milenario
debiérase respetar
como bien humanitario.
Veïns i turistes disfruten al mercat d’una mostra dels vestits del carnaval. E.Fonollosa
Vinaròs 07-2017
Carlos García Gallardo

Elecciones a Presidente entre los cofrades
de las Cofradías
La Federación de Cofradías, al hacer expirado el plazo de
mandato, convoca elecciones a Presisente 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.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Vinaròs, julio 2017
				
El Presidente: Salvador Oliver Foix

RESUM CLIMATOLÒGIC JULIOL 2017 A VINARÒS
Pluja

Temperatura
ºC

Dia

Hora

Mitjana

25,5

--

--

Mínima

17,7

4

Màxima

34,4

24

Día + calorós

27,6

24

Día + fred

22,1

1

Dia

Hora

Dia més plujòs

1,5

23

--

7:15

Màx. Intensitat

12,7

23

17:45

17:15

Total Mes

2,0

--

--

La diferència d'aquest mes amb juliol de
l'any passat ha estat 0,5 ºC mes elevat.
El dia 24 ha estat el dia mes calorós de l'any
(fins al moment) amb 27,6 ºC.
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Vent
l/m2

Km/h

Dia

Hora

Direcc. dominant

Mitjana

3,6

--

--

SE

Màxima

37,0

8

00:30

S

La pluja contínua sense aparèixer, sabem que
juliol no és un mes massa plujós que diguem,
per exemple l'any passat no va ploure en tot
el mes ni unes desenes, aquest any ha plogut

un 1.255 % menys que la mitjana dels mesos,
això si el computo de l'any estem en un 27,70
% per sobre del passat any.
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Sopar de gala del Club de Tenis

La biblioteca acull la mostra de fotografies ‘Vinalacta’

Fins al 14 d'agost, a la Biblioteca Municipal, es
podrà visitar l'exposició de fotografies Vinalacta,
organitzada per l'associació 'Criant en tribu' i amb
la lactància materna com a tema protagonista de

Tu Imprenta

de siempre
Dr. Fleming nº

6

12500 Vinaròs

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

la mostra.
Aquest matí el regidor de Comerç, Domènec
Fontanet, juntament amb la presidenta d'aquesta
entitat, Amalia, han inaugurat l'exposició i felicitat

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

a les participants i guanyadores del certamen.
El primer premi ha estat per a Elena i Ona, el segon
per a Ala i Bryan i el tercer per Isabel i David, amb
mencions especials per a altres tres obres més.

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes
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‘Mujeres’ penja el cartell de complet

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017

El Círculo Mercantil i Cultural va acollir el passat cap de setmana l’obra de teatre ‘Mujeres’ de la companyia Puro Teatro Artes Escénicas, i dirigida per Toni Guillot.
‘Mujeres’ es una versió lliure de la pel·lícula de Pedro Almodóvar ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. L’obra és fruit del taller que l’any 2015 va iniciar Puro
Teatro al mateix Casino. L’acollida del públic va ser fantàstica.

Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL
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

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017

Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

Auditori Municipal Ayguals d’Izco

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

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen

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

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

CARINYO
Pérez & Dislà

BCN CITY BALLET

Divendres 28 de juliol,Dissabte,
dins del29
Festival
Vinaròs,
amb
motiu5 €
del Festival de
d’abrilde
/ 22.30
hores
/ Preu:
Curtmetratges Agustí Comes, va tindre lloc un homenatge al vestuari del cinema a
càrrec dels artitstes de Del
la Galeria
La Estrella
plaça de laalConstitució.
Cicled’art
“Mujeres
queaselaatreven”
que
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

EMILIA

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Preu: 10 €

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Auditori Municipal
d’Izco
Amb la participacióAyguals
del vinarossenc Anthony
Senen
Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

TEATRE I DANSA
PROFESSIONAL
CARINYO

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

LOS ESCLAVOS DE
Divendres,
17 i dissabte 18 de març /
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones
14

divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00
hores /312
Divendres,
de€
novembre / 22.30 hores /

BCN
CITY BALLET
LA MEJOR
CANCIÓN
Preu: 5 €

Divendres,
6 d’i tabaleters
octubre /dels
22.30
hores
/
Els nostres
dolçainers
Nanos
i Gegants,
Preu:i gaudint
5€
participant
de la festivitat de Santa Anna i
Sant Joaquim, commemorant el dia dels Avis.

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”

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
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Un curt espanyol i un altre francès guanyen el XVI
Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs
Han participat 826 obres

La periodista de RAC1 Noemí Polls va presentar l'acte de la entrega de premis
E.Fonollosa

Els curts ‘Madre’, de Rodrigo
Sorogoyen (que va dirigir l'any passat
la premiada pel·lícula “Que Dios nos
perdone”) i ‘Le mécène’ dirigit i produït
pel francès Lionel Auguste han
estat els vencedors del XVI Festival
Internacional de Curtmetratges de
Vinaròs, al qual es van presentar 826
obres d'Espanya, Estats Units, Iran,
Pakistan, Canadà, Turquia, França,
Itàlia i Sud-amèrica.
“Madre” es va emportar el premi del
jurat i “Le mécène”, el del públic (el
primer patrocinat per la Fundació
Caixa Vinaròs, organitzadora de
l'esdeveniment i el segon per
l'Ajuntament). Cada premi estava
dotat amb 1.000 euros i una escultura
de Lukas Ulmi.
El productor de “Madre” Borja Soler
i la productora i amiga de Auguste,
Elena Zabia, van recollir els premis, en
el lliurament dels quals va participar
l'alcalde de Vinaròs Enric Pla. Els dos
directors no van poder desplaçar-se
fins a Vinaròs, però tots dos van enviar
vídeos expressant el seu agraïment.
Sorogoyen va gravar el seu vídeo en
ple rodatge del seu proper treball
cinematogràfic que serà policíac, com
va desvetllar. Auguste, des de Lió, va

apostar per tornar a participar en el
festival en futures edicions.
Aquest acte de clausura i lliurament
de premis es va dur a terme a
l'auditori Carles Santos de la Fundació
Caixa Vinaròs, sota la presentació de la
periodista Noemí Polls.
Els dos curts premiats van ser
considerats els millors d'entre els 12
finalistes, que es van projectar en el JJ
Cinema en tres dies consecutius amb
gran èxit de públic (el primer dia 387
espectadors, el segon 417 i el tercer
378).
La presidenta del jurat del festival va
ser Violeta Octavio, tècnica de càmera
de rodatge. L'animació de presentació
festival va ser a càrrec de Manolo
Mesa i la composició musical que ho
acompanyava era de Joan Bautista
Doménech. El cartell anunciador ho
va elaborar Xavi Carrillo.
Durant el desenvolupament del
festival, l'Ajuntament de Vinaròs va
oferir una programació paral·lela
per donar major realç al mateix,
incloent un concert de La Alianza,
exposicions, tallers, bandes sonores,
cinema a la plaça de toros, dues
actuacions teatrals amb adaptacions
cinematogràfiques i xerrades.

“Madre” es va emportar el premi del jurat i “Le mécène”, el del públic
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Actuación de la Coral García Julbe en el I Festival d´havaneres i corals a Moncofa
I.R.

Invitados por el Centre Social de Majors
“La Murà” Associació Pensionistes i
Jubilats Belcaire de Moncafa, dentro
de sus fiestas patronales de “Santa
Magdalena”, el pasado día 26 de julio, era
invitada la coral vinarocense al “I Festival
d´Havaneres i Corals a Moncofa”.
La expedición de nuestra ciudad fue
muy atendida por la coral anfitriona
perteneciente al “Centre Social de
Majors”, la cual y en el concierto
deseó actuar en primer lugar y como
“teloneros”, por una parte por ser una
coral muy humilde, y por otra, porque
hace tan solo dos años se iniciaron como
coral local, estando en fase de formación.
La organización invitó también a la “Coral
Verge de la Font de la Salud” de nuestra
vecina localidad de Traiguera, siendo el
orden de interpretación el siguiente:
1ª “CORAL BELCAIRE” de Moncofa
2ª “CORAL VERGE FONT DE LA SALUD”
de Traiguera

y 3ª “CORAL GARCÍA JULBE” de Vinaròs
El programa que interpretó la “Coral
García Julbe” fue el siguiente:
Cançó de l’amor que passa A. Pérez
Moya
Tourdion		
P. Attaingnant
Éxode		
E. Gold
Scarborough fair Simon & Garfunkel
Edelweiss
R. Rodgers
Tema d’amor
E. Morricone
Em dónes força
R. Lovland
Director: Rossend Aymí i Escolà
Pianista: Enric Melià I Fortuna
La coral de nuestra ciudad fue muy
aplaudida a lo largo de la interpretación
de todo su repertorio. Por cierto, al
finalizar el concierto la coral anfitriona
ya nos invitaba para el próximo año en
lo que ya será su 2º festival. Invitación
también extensiva a la coral de Traiguera.
Como es natural en todo encuentro de
canto coral, al finalizar la interpretación
las diferentes corales se juntan todas y

se pasa al denominado “Cant comu”, y en
esta ocasión vimos y escuchamos dos
interpretaciones diferentes:
1 er. “Cant comu”. Escuchamos las piezas:
“Traiguera mía” dirigidos por el director
de la coral de Traiguera Michel Rubiera,
y seguidamente la pieza “Lord, i Want”
dirigidos por nuestro director Rossend
Aymí i Escolà.
2º “Cant comú” y fin del concierto,
interpretaron todas las corales en
conjunto, el “Himno regional” dirigidos
nuevamente por Michel Rubiera, y que
como es natural, participó en su canto
toda la gente del pueblo, que puesta de

pié lo siguió emotivamente.
Previo al concierto nos obsequiaron a las
corales con una “cena en frío”, y al finalizar
el mismo, el Sr. Alcalde de la ciudad, y la
presidenta de la coral anfitriona, hicieron
entrega a cada uno de los presidentes/as
de las tres corales, de un bonito azulejo
con el escudo de la ciudad de Noncofa,
y una placa conmemorativa de este “I
Festival d´Havaneres i Corals a Moncofa”.
A altas horas de la madrugada llegaba la
expedición vinarocense, con el orgullo
y la satisfacción de haber dejado bien
en alto el nombre de nuestra ciudad de
Vinaròs.

Noche 'a la fresca' en concierto con la Banda Sinfónica de la Societat Musical La Alianza
Salvador Quinzá Macip

El jueves día 27 de julio a las 23 horas de la noche, y
en un bello marco, el cual da frescura a este verano
y a la vez paz, me refiero a la plaza de la “Capilla del
Santísimo” de la iglesia arciprestal de “La Asunción” de
nuestra ciudad de Vinaròs, se realizó un estupendo
concierto de la sinfónica de “La Alianza”, tocando temas
de lo mas variado, y de acorde con un escenario “a la
fresca” y en la calle.
Estuvo presentado por Ángela Caballer, si no me
equivoco se estrenaba esta noche como presentadora,
y le surgió el problema, de que cuando se iba a dirigir al
público asistente, que llenó al completo las 300 butacas
del escenario sur y este e incluso hubo mucha gente de
pié, se estropeó la megafonía, y tuvo que presentar a
“viva voz”. Ángela nos fue detallando pieza a pieza su
contenido y haciéndonos un poco de historia de sus
compositores.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
Obertura “Candida” Leonard Bernstein
Churumbelerías (P.D.)

Emilio Cebrián Rúiz

Los maestros cantores
Richard Wagner
Marcha de las corporaciones
El sombrero de tres picos
Manuel de Falla
			
Danza del molinero
Como las propias rosas (P.D.) Valentín Rúiz Gómez

Marcha eslava
P. I. Tschaikowsky
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
Dentro de este programa, el cual se abrió, no con el
clásico pasodoble, sino con una brava obertura con
la obra “Cándida” del afamado compositor Leonard
Bernstein, obra llena de ritmo, percusión, vitalidad
y alegría, muy apta para abrir el programa. También
escuchamos un par de pasodobles, los cuales nos
dieron ganas de bailar a muchos de los allí presentes. En
la obra de “Los maestros cantores”, todos nos quedamos
sorprendidos por lo corta y por su final. La explicación
es que solo se interpretó un fragmento. Lo mismo
ocurrió con la pieza siguiente de la “danza del molinero”
del “Sombrero de tres picos” de Falla. La última obra
interpretada, la conocida obra de Tschaikowsky la
“Marcha eslava”, si bien su inicio es con un “piano” fue
subiendo de intensidad con fuertes y muy fuertes, cuyo
final fue apoteósico. En las obras que nos interpretaron

tres de ellas fueron de compositores españoles.
La “Sinfónica” bajo la dirección de José Ramón Renovell
Renovell, fue largamente aplaudida en cada una de las
piezas interpretadas, y el director nos regaló un “bis”,
interpretando de nuevo la pieza inicial, la Obertura
“Candida” de Leonard Bernstein.
También tuvieron el detalle los músicos al finalizar cada
pieza, de saludar al público de la zona sur y de la zona
este, es decir, a los de la plaza de la comunión, y a los
del pasaje.
En resumen, les diremos que pasamos una excelente
velada, acompañados por esta buena música que nos
interpreta siempre nuestra gran banda sinfónica de “La
Alianza”.
Mis felicitaciones a todos los músicos y director, y
os deseo paséis unas merecidas vacaciones hasta
septiembre en que dará inicio el nuevo curso, en el cual,
por supuesto, les seguiremos informando.

Concierto de "Kuerda pa rato" en l´ermita de Vinaròs el 26 de julio con la actuación de las bailarinas Eva Miralles, Yasmin Ratali y Alba Vidal.
Fotos: Mariano Castejón
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CULTURA

La Coral García Julbe se desplaza a Xert para participar
en el 'Ciclo de Conciertos Música Coral a la provincia de Castelló'
I.R.

El pasado sábado día 29 de julio, se desplazaba la
coral para realizar un concierto en la “Esglesia Vella
de Xert”, dentro del programa de “Música coral a la
provincia de Castelló”.
Nunca mejor dicho que este concierto tuvo dos
partes muy diferenciadas. Primeramente se procedió
a la inauguración del nuevo órgano de la iglesia. El
mismo, ha sido fabricado y montado por el director
de la coral. organero y organista, Rossend Aymí i
Escolá.
El principio del concierto constó de que el maestro
Aymí, interpretara con el nuevo órgano que se
inauguraba, unas “improvisaciones” suyas, siendo
muy aplaudido por el público de la ciudad que llenó
la iglesia.
Tuvo la deferencia Rossend Aymí de invitar al
pianista-organista de la coral, Enric Melià i Fortuna,
de que interpretara una pieza seguida a sus
“improvisaciones”, y Enric nos interpretó una “fugueta”
del compositor G. F. Haendel, siendo también muy
aplaudido al finalizar su interpretación. Referente al
nuevo órgano, les diremos que es un órgano clásico
con tubos. Son de diferentes materiales, con tubos
de metal, madera y caña de bambú. Le han ayudado
al montaje dos carpinteros-ebanistas de la localidad.
Para finalizar totalmente su montaje, falta incorporar
los dos últimos registros, y nuevamente Rossend Aymí
seguirá su trabajo a partir de septiembre próximo.
La segunda parte constó ya del concierto de la coral.
La primera pieza que interpretaron “Hallelujah” de
Leonard Cohen, se inició y fue acompañada por el
nuevo órgano que está situado en un altillo de la
iglesia. Mientras Enric Lelià tocaba el órgano, en el
presbiterio y formada la coral, Rossend Aymí dirigía

Rossend Aymí i Escolà inauguró el órgano

Coral García Julbe

la pieza.
Seguidamente interpretaron once piezas mas, las
últimas acompañadas al piano. Todas las piezas
interpretadas fueron del agrado del público asistente.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba esta palabra
expresiva de “bravo”, y por supuesto la gran cantidad
de aplausos del público de Xert.
El director quiso agradecer estas muestras de
reconocimiento y apoyo por la interpretación de lo
que fue un buen concierto, y les obsequió con un
“bis”, interpretando de nuevo la pieza “La vita è bella”.
El programa que nos ofreció la “Coral García Julbe” fue
el siguiente:

Negra sombra
J. Montes
Una benedicció irlandesa
J.E. Moore
Edelweiss
R. Rodgers
Tema d’amor
E. Morricone
La vita è bella
N. Piovani
Em dones força
R. Lovland
Director: Rossend Aymí i Escolà
Organista-pianista: Enric melià i Fortuna

Hallelujah
L. Cohen
Molinera		
V. García Julbe
Cançó de bres vinarossenca V. García Julbe
Tourdion		
P. Attaingnant
Cançó de l’amor que passa A. Pérez Moya
El cant de l’alosa F. Mendelssohn

X Mostra de bonsais

Del 28 al 30 de juliol l’auditori municipal Ayguals de Izco i la
capella de Santa Victòria han acollit la X Mostra de Bonsais i
Suiseki a càrrec de l’Assocació Bonsai

Finalizados todos los actos programados, la
expedición vinarocense fue obsequiada con una cena
en frío.
Al finalizar la cena, el presidente Agustín Gombau
Blanchadell agradecía al director Rossend Aymí i
Escolà, al pianista-organista Enric Melià i Fortuna y a
todos los coralistas sus esfuerzos a lo largo de todo el
curso 2016-17, y les deseaba unas buenas vacaciones
de descanso, para encontrarse de nuevo a partir del
próximo septiembre.

‘Dóna vida, dona vida’ a l’auditori municipal

Dimecres 1 d’agost es va
inaugurar a l'Auditori Municipal
l'exposició de pintura, escultura
i tapís "Dóna vida, Dona vida",
que és visitable fins al 15 d'agost.
Un total de nou artistes –Cinta
Barberá, Rosa Soriano, Isabel
Serrano, Sonia Eva, Julieta Sol
Bengoa, Renate Braendlein, Lara
Domenech, Raquel Mendoza i
Carme Domenech- vinculades
amb l'Escola Municipal d'Art
mostren les seues creacions en
aquesta mostra que reflexiona
al voltant de la dona en la nostra
societat.
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OPINIÓ
El futur econòmic de Vinaròs
David Adell
Tots hem pogut comprovar
durant aquests últims deu anys
com, a causa de la gran crisi
econòmica en què ens va afonar
el descontrol i el malgasto de la
vella política per tot arreu, l'economia del nostre
país en general i el nostre poble en particular va
passar de ser eminentment industrial a una de
serveis. És per això que aquest Equip de Govern es
va ficar mans a l'obra per desenrotllar un projecte
molt necessari, ja que l'actual política turística de
l'Ajuntament es basava en un pla de l'any 2002 i
sense dubte els canvis econòmics, tecnològics i
d'oci han sigut constants durant els últims quinze
anys. El resultat de tota aquesta feina ha sigut
un nou Pla Estratègic Turístic que va ser aprovat
a últim plenari i que servirà de full de ruta per al
desenvolupament turístic de la nostra ciutat per als
pròxims anys.
Com sempre la prioritat a l'hora d'elaborar-lo ha
sigut escoltar les necessitats i idees de tots els
sectors implicats amb aquest tema, aconseguint
una alta participació i la integració de moltes
propostes plantejades per empresaris i agents
socials vinarossencs. És per això que el resultat final
ha assolit el consens i l'aval de tots els participants,
com també ha comptat amb el suport del Patronat
de Turisme de Castelló i de l'Agencia Valenciana de
Turisme, però no així de l'oposició a l'Ajuntament
de Vinaròs. Creiem que en aquest cas i tractantse d'un tema tan fonamental per l'econòmica
local, s'ha tornat a perdre una altra oportunitat de
poder demostrar als vinarossencs que tots els seus
polítics treballen per l'interés dels veïns, i no pel
seu interés polític personal.
Serà a partir d'ara, amb el suport d'aquest Pla
i tenint sempre present la prioritat del nostre
patrimoni social i cultural, quan polítics, empresaris
i veïns haurem de continuar treballant per millorar
el posicionament de Vinaròs com la destinació
privilegiada de turisme familiar i gastronòmic en la
que ens estem convertint cada dia més.
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Congrés PSPV-PSOE

DE TRACA

Per Fernando Juan

Per Jordi Moliner

Els passats 28, 29 i 30 de juliol
va tenir lloc a la localitat d’Elx el
XIIIé Congrés del PSPV-PSOE.
Com no podia ser d’altra
manera, i vista la importància d’aquest congrés, van
acudir els companys socialistes Edu Barberà i Pau
Romeu com a delegats designats per l’assemblea
local vinarossenca, i com a delegats observadors i
invitats també els van acompanyar Guillem Alsina,
Marc Albella i José Chaler.
Al congrés es van aprovar una sèrie d’esmenes a la
Ponència Marc, elaborades entre d’altres per José
Chaler i Pau Romeu, a la fi d’enriquir el conjunt
de propostes que s’articulen en cada congrés,
destinades a servir d’ideari per als propers 4 anys
i per als futurs programes electorals. També es va
aprovar la gestió de l’anterior executiva nacional,
es va proclamar al secretari nacional, Ximo Puig,
elegit per primàries, i es van confeccionar i aprovar
els diferents òrgans interns del PSPV per als propers
4 anys. Tres dies molt intensos per als nostres
representants i on, a més de les fites a nivell intern
que es van assolir, també van aconseguir una bona
representació comarcal i local en els òrgans de
País. De fet, a nivell local hi haurà 2 representants
vinarossencs, Edu Barberà, el secretari local de
la executiva, formarà part del Comitè Nacional,
mentre que Fernando Juan, el fins ara vicesecretari
local, formarà part de la Comissió d’ètica. Vinaròs
es farà de notar els propers 4 anys dins del PSPVPSOE.

A voltes el nivell
que tenim als
plenaris per part
de l'oposició és molt baix i així va quedar pales
en el passat plenari, per un costat tenim la
representat del PVI, parlant en nom d'algú, el
famós “m'han fet aplegar”. Mesclant la Xylella
amb la grip aviar, preguntant que anem a fer
des de l'ajuntament, jo li pregunto si algú te una
malaltia a on va?, a l'Ajt o a l'hospital?, dons es el
mateix com ella deuria de saber. La Conselleria
d'Agricultura és la que té les competències
i ens consta que fa la feina que toca, això si
amb el total suport de l'Ajt, com per exemple
identificant propietaris de parcel·les del nostre
municipi per a fer controls i estudis. Crec que
una regidora a un plenari ha de saber el que
pregunta i si no ho sap informar-se. Però no deu
crear alarma, dubtes o rissés, siguem una mica
seriosos i mes en una qüestió tan seriosa, a casa
nostra ja portem diverses xerrades fetes per
Sanitat Vegetal, l'IVIA i la Conselleria dins de les
jornades d'Agromociò i fa 3 setmanes al Vinalab
una altra a càrrec del sindicat La Unió. Un tema
tan important deuria de despertat una miqueta
d’interès per part de la regidora i així no hauria
fet el ridícul al plenari.
Per part del PP últimament no es salven de molt,
amb el gir que han donat fen una política de
cara a la galeria, a voltes el seu discurs no en té
cap fonament ni trellat. Acusar a aquest equip
de govern de ser els culpables de no actualitzar
el cens de la taxa de reciclatge en dos anys es un
exemple. Contribucions té les competències de
la gestió i rep 500.000 euros al any per aquest
servei en cap moment ens ha informat de
l’actualització segons el nou padró. Però clar el
portaveu del PP no diu que aquesta ordenança
es va aprovar al Consorci l'any 2013. Data
important doncs en aquell any la Generalitat, la
Diputació i el nostre representant eren del PP.
Així doncs modifiquen una ordenança i estan
3 anys sense actualitzar-la i el que és pitjor no
comuniquen als que venim després que es deu
fer. Una inoperància total per part del Pp local.
És més fàcil tirar-nos les culpes a l'actual equip
de govern que assumir les seues vergonyes. Per
això quant vaig explicar tot el procés al plenari
el portaveu del PP es va ficar molt nerviós i va
tindre que ( a falta d'arguments ) recorre als
insults i desqualificacions personals, postura
que ja comença a ser habitual en ell. Pot ser una
Valeriana abans del plenari, li vendria bé. Una
altra perla d'ell va ser demanar més vigilància
policial als punts de recollida de petites restes
de poda de particulars, bona aportació si no fos
perquè eixa qüestió va ser tractada a la reunió
veïnal el dia anterior al plenari i jo mateix els
vaig fer saber als assistents que anàvem a
ampliar el servei de control d'aquets punts amb
un dispositiu policial específic per aquest tema.
Es veu que quant no tenen idees copien les de
les demes i clar ell la va escoltar i lava fer seva.
Però per a parlar d'aquest tema li dedicarem un
article sencer.
.
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OPINIÓ
A costillas de los vecinos

Llum a Cala Puntal

Por Amparo Martínez

Per Juan A Blanchadell

El tripartito ya no puede
www.ppvinaros.es presumir de conciencia
social ni de mirar por
el interés de los vinarocenses. En el pleno de la
pasada semana los concejales de Podemos, PSOE
y Compromís aprobaron que serán los vecinos del
sector 1 de la zona sur quienes paguen el 100% de
las obras de alumbrado en su sector.
A esos mismos vecinos se les ha subido el IBI en un
10%, son los mismos vecinos que si son familias
numerosas han dejado de tener bonificaciones en
el IBI y los mismos vecinos que han visto como el
tripartito eliminó en la práctica las bonificaciones si
tenían locales comerciales, restaurantes u oficinas.
En definitiva son vecinos que están pagando
mucho más desde que gobierna el tripartito y que
en el Partido Popular pensamos que merecen que
el Ayuntamiento debería asumir una parte del
coste de las obras.
Pero ni Enric Pla, ni Guillem Alsina ni Doménec
Fontanet, tres concejales a sueldo público con
14 pagas y Seguridad Social para cobrar el paro
cuando dejen de ser concejales, han demostrado
que no tienen sensibilidad alguna ni interés por las
personas que peor lo están pasando.
Ni los de Podemos, ni los socialistas ni los
nacionalistas de Compromís miran por las
personas, se preocupan de su situación y actúan
de forma ecuánime y tal y como prometieron en
la campaña electoral. A costillas de los vecinos el
100% de las obras.
Porque el Partido Popular pide aquello que nosotros
realizamos cuando teníamos responsabilidades
de gobierno. En la urbanización de la calle Dentol
una parte del coste de urbanización lo asumió el
Ayuntamiento para que los vecinos no pagaran
el 100% de las obras a pesar de que la situación
económica era mucho peor de lo es ahora y
además con un gobierno local que rebajaba el IBI.
Pero la insensibilidad del tripartito con los vecinos
de la costa sur se transforma en todo lo contrario
cuando hay que contratar un plan estratégico de
turismo y se contrata a dedo, pagando más de
16.000 euros, con una empresa de un concejal del
PSOE de Traiguera.
Lo peor de todo el plan estratégico no es que sea
un documento inservible para el futuro turístico
de Vinaròs, lo peor es que hoy seguimos sin saber
que opina el PSOE local de dicho plan porque en
los plenos no habla ni el portavoz ni el resto de
concejales. La sumisión del PSOE a Podemos es
total.
de Vinaròs

www.canal56.com

En el pleno ordinario del
mes de Julio el equipo de
gobierno trajo a debate y a
votación la iluminación de la zona de Cala Puntal,
luego de haber perdido la votación en la comisión
informativa por la que este y cualquier asunto tiene
que pasar obligatoriamente antes de llevarse al
pleno para la aprobación definitiva, una votación
que perdieron por estar en minoría, porque pese a
los sueldos por las dedicaciones que cobran, algunos
miembros del equipo de gobierno no acuden a
donde deben acudir.
Nuestro voto contrario en aquella comisión
informativa en absoluto fue para dejar en evidencia
las vergüenzas de un equipo de gobierno que
no cumple, porque el sentido de nuestro voto en
contra, tanto en aquella comisión informativa como
en el pleno de julio, ya los traíamos meditados,
argumentados y decididos de casa, por lo que
nuestra posición no hubiera sido distinta caso de
haber acudido a la comisión todos los miembros del
equipo de gobierno.
Con unos remanentes del ejercicio anterior de un
millón de euros; con un IBI que, a diferencia de los
vecinos de otras poblaciones, a los de Vinaròs el
equipo de gobierno actual no nos lo ha reducido tras
haber quedado extinta la Ley Montoro que los subió
un 10 % durante varios años; con un IBI en la zona
basado en las mismas cuotas que rigen en el centro
urbano, pero sin haber tenido durante muchos años
ni el alumbrado ni muchos otros servicios como los
que se disfrutan en el centro de la población por
el mismo precio; o sin tener en consideración que
en otras obras el ayuntamiento ha tomado a su
cargo un 10 % del costo de la obra. Con todos estos
criterios lo normal era que el equipo de gobierno
hubiera tenido una mínima consideración para con
los vecinos de la zona y, al igual que se hizo en épocas
anteriores, el ayuntamiento hubiera asumido el 10 %
del presupuesto, repercutiéndoles a los vecinos el 90
% restante.
No solamente no han tenido este mínimo detalle
económico con los seiscientos contribuyentes
afectados (y beneficiados por el servicio) sino
que con aquellos que recurrieron la resolución
con argumentos similares a los nuestros tampoco
habrán tenido con ellos la deferencia de notificarles
la resolución desestimatoria antes de pasar el punto
por el pleno de julio.
Cuando los miembros del equipo de gobierno
cumplen sus obligaciones y asisten todos a donde
tienen que asistir, nuestro voto no es decisivo y
entonces podemos votar en contra para poner
de manifiesto nuestra discrepancia respecto de
la forma, porque respecto del fondo casi siempre
solemos estar a favor de cualquier tipo de obra que
mejore las condiciones de los ciudadanos.
Pero, cuando no hay quórum por inasistencia de
miembros del equipo de gobierno, tal cual ocurrió
con la renuncia de una teniente de alcalde al inicio
de la legislatura, somos lo suficientemente sensatos
y coherentes como para cambiar el sentido de
nuestro voto con objeto no bloquear una decisión
de tipo personal como fue aquella, y ello pese a que
las explicaciones que entonces diera el alcalde no
nos convencieron ni entonces ni ahora.
Así es que con este equipo de gobierno sabemos
cómo entramos a una convocatoria, pero nunca
sabemos de que forma vamos a salir.

EL ALCALDE CRUEL Y EL SUFRIDOR
CIUDADANO SR. PATON
Luis Rosado – Presidente de ACRA

¡Qué rabia e indignación al ver
al Alcalde Sr. Pla de cómo trató
al ciudadano Sr. J.B. Patón en un
Pleno pasado! ¡Qué crueldad y altivez! Pero
¿quién se ha creído que es? ¡Qué fuerte se siente
ante el débil. Si se cree tan superior, que intente
demostrarlo con algún concejal del PP. ¿Será
capaz de mostrarse tan despectivo y desdeñoso?
Sr. Alcalde: un poco más de educación cívica, en
lugar de ridiculizar a sus conciudadanos que le
pagan su salario. ¿No se da cuenta, que honra
poco a la respetable Institución del Consistorio
que usted representa? Nos tememos que no.
Pareciera como que usted ha pasado por el
Ayuntamiento, pero éste no por usted. ¿Dónde
fue su afán de hacer participar a los vinarocenses
en los Plenos abiertos a los ciudadanos, cual
si democracia directa asamblearia se tratase
(como la 1ª del Auditorio), y que ahora usted,
displicente, aplica sin rubor la guillotina
parlamentaria al único ciudadano que le osa
preguntar cuestiones de su incumbencia, o
declara unilateralmente sin miramientos ‘aixó
no toca hui’? ¿Pero no estaba usted empeñado,
cuando era candidato blanco e inocente, y como
Profesor de Historia, en denunciar los modos y
política dictatorial de los caudillajes? ¿Y que, cual
ángel custodio, nos revelaría la verdad verdadera
de la “Memoria Histórica” y las bondades de
la II República? Suspenso, Sr. Catedrático de
Historia. Aproveche el verano para repasar. Ya
nos veremos en septiembre, sin calabazas si se
aplica. ¿O se cree un nuevo césar redentor, un
salva-patrias, un uomo novo estilo Mussolini, o
un Superhombre de Nietzche? Por si acaso, lea
la obra “España” de Salvador de Madariaga. Tal
vez encuentre la clave. Déjese ya, por favor, de
populismos totalitarios, y busque un tipo de
‘Sociedad abierta y democrática’, leyendo a Karl
Popper (no, Marx no, déjelo por un ratito).

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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PESCA
ESPORTS
Medusa de vidre

Andrés Albiol

En castellà jalea i gelatina de cristal. El seu nom
científic és Aequarea forskalea.
Del grup dels Celenteros cnidarios és de la classe
hidromedusas. Té forma de campana discoïdal,
El gran embafe està unit a la campana per mitjà
de 8 canals radials, que es diversifiquen en 100
fins a l'extrem del bord, que pengen altres tants
tentacles amb càpsules urticants i òrgans dels
sentits, També té en el bord uns ocels a manera
d'ulls rudimentaris. En la part inferior central està
el manubri, on pengen les gònades reproductores
masculines i femenines.
És transparent amb els canals blavosos acabats
en negre. Les gònades rosa violeta. Posseïx
bioluminiscencia. Talla 20 cm. Apareix al juny.
Dels planctònics ous fecundats ixen larves
aplanades i piloses. Es fixen al substrat i formen
un pòlip, del arriben que per gemmació eixiran
altres meduses. És un animal pelàgic. S'alimenta
atrapant amb els seus tentacles peixets, etc., que
paralitza amb el verí i se'l porta a la inferior boca
central en forma de rivet triangular. Solitària,
pelágica, nada en llibertat per mitjà de les
contraccions de la campana i segons les corrents
procedents d'aigües profundes d'alta mar a la
costa per zones superficials.
La seua picadura és perillosa per a l'home.

Mar semanal aciago de pesqueras

Aguas poco productivas. El bou está de vedal La llum faenan fuera. Y la flota
artesanal sus capturas han sido flojas. Las cotizaciones estaban altas.
La pesca de arrastre ha comenzado el segundo y último mes de parada biológica anual.
El cerco, las traíñas están operando por aguas de Altea (Alicante).
Los trasmalleros, seis barquitas calaron al langostino, sepia y galera. Dos lo hacen al lenguado
y rombo. Uno al pagel y mabre. Y dos subastan langosta, bogavante, cabracho, pez de S. Pedro,
pargo, raya, chopa y mamona.
El palangre costero uno pilló con anzuelo lubina, dorada, sargo y sorella. Y cinco atraparon pocoas
bacoretas.
La marrajera, un barco forastero arribó con 2.500 Kg. de albacora y 100 Kg. de pez espada.
Y la recolección de pulpo roquero con cadufo va bien.

Ecos de Mar; ¿Se agota el pescado en Europa?
Según el reciente (2017) informe de la
organización internacional NEF, más del 50%
de las importaciones de pescados y mariscos
en la UE provienen de otros países de fuera del
continente. Según los científicos, los niveles de
autosuficiencia europea podrían aumentar si
algunas poblaciones no sufriesen sobrepesca,
o sea, que tendrían que estar gestionadas con
sostenibilidad, de acuerdo a su rendimiento
máximo sostenible (RMS).
El estudio señala que Portugal está en 1ª
posición en la UE, en consumo de pescado con
54 Kg/persona/año. La 2ª es Lituania con 44. Y
la 3ª España con 42. Para el conjunto de la UE
el día de la dependencia de pescado es el 6 de
julio. Y en concreto, los españoles, tres de cada
cinco pescados que consumimos en nuestro
país provienen de aguas extranjeras, de manera

que si en España sólo nos abasteciésemos del
pescado que nuestra flota captura en aguas
europeas, nos quedaríamos sin pescado a partir
del 9 de mayo.
La investigación es optimista con la
productividad de peces en el Atlántico Norte,
pues con las medidas que se tomaron en su
día, se contuvo la sobreexplotación y refleja
que 43 poblaciones de peces de las 150 que
hay, si se restableciesen a niveles sostenibles,
el índice de autosuficiencia comunitario
aumentaría cerca de dos meses, y además
de capturar mas pescado aumentarían los
beneficios económicos. En ésta parte del
océano que operan buques comunitarios, el
40% de las poblaciones de peces evaluados
están sobreexplotados. Y el Mediterráneo
dicha cifra de esquilmación asciende al 93%.

Así, éste motivo en ésta casi cerrada cuenca, la CE va a
tomar medidas mas para mejorar los stokcs pesqueros
en el Mare Nostrum y asegurar el futuro del sector.
En resumen, aunque todavía queda un largo camino
para recorrer, la experiencia demuestra que cuando
la gestión pesquera es la correcta y se siguen las
recomendaciones de los biólogos, los recursos marinos
se recuperan, y como se ha visto también con el Atún
rojo, el bacalao del M. de Norte, la costera de la anchoa
en el Cantábrico, etc., para luego dar mas licencias con
reparto justo y equitativo entre las distintas flotas de los
estados miembros.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE JUNY DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
Seitó (Boquerón)
Albacora (Atún blanco)
Maira (Mare del lluç)
Escritas (Rayas)
Totina (Mantes)
Besucs (Besugos)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Burros (Gobios)
Llampuga (Lampuga)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguados)
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2 Kg
23.380
4.421
506
910
95
1.167
1.266
56
50
369
121
448
251
1.123
52
634
547
6.363
2.828
235

Sards (Sargos)
Lliri (Anjova)
Japuta (Palometa negra)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Mabre (Herrera)
Aranyes (Salvarriego)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Raps (Rapes)
Espet (Espetón)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Molls (Salmonetes)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Letxa (Serviola)
Bacoreta (Canutera)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llises (Mújol, Lisa)

697
20
23
70
183
138
533
9.457
427
88
4.482
2.229
883
361
3.572
1.690
3.864
5
310
280
1.237
11.992

Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatets (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejereyes)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total ..................
CRUSTACIS
Cranc (Cangrejo)

40
370
25
172
250
190
30
585
271
121
17
100
20
10
58
13
75
10
______
89.724
882

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
..........................
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito picudo)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Polpa (Pulpón, Pulpo patudo)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total
TOTAL

390
2.231
1.185
153
411
30
_____
5.282

212
194
1.896
551
1.096
686
64
207
2
_______
.............................4.910
EXTRACCIÓ…...
99.917

5 agost de 2017

ESPORTS

Repte 10k

El passat dissabte varem poder gaudir d'una espectacular masterclass de body combat, agrair als fantàstics instructors del Gimnas de Santa Barbara a Nacar
Sport Club al CME i Jovi per la seva col.laboració i sobretot a tots els assistents a l'esdeveniment

Festa final del primer mes
de l'escola de volei de la
platja del Fortí
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ESPORTS

Campeonato de Pádel Playa
El sábado 29 de julio los
alumnos de la Escuela
de tenis y padel La Closa
pasaron el dia a la playa
del Fortí jugando el
campeonato de Pádel
Playa, disfrutando del
deporte de la raqueta en
un dia diferente .
En primera categoría
Alvaro
Fuster, Yago
Calduch
y
Miguel
Castan en una fase
de grupos durísima
lograron
clasificarse
para semifinales donde
cayeron en un partido
igualadísimo
En
categoría
mixta

destacar la victoria en la
final, en el super tie briek
de Sebas Chaler y Mar
Vidal y también la llegada
hasta semifinales del
equipo compuesto por
Sandra,Noelia y Guillem
Hiraldo que hicieron un
gran campeonato .Ya por
ultimo destacar a Joan
Padilla, Iago Hiraldo y
nuestro monitor Javier
Zapata que lucharon
y se dejaron la piel hasta
el final en el grupo más
difícil
Felicitar a todos los
jugadores
por
su
esfuerzo y dedicación

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Campionat Nacional Infantil d'Estiu

Del 27 al 30 de juliol es va celebrar el Campionat Nacional Infantil
d'Estiu a la localitat de Màlaga.
El Club Natació Vinaròs es va presentar en els nadadors Llum
Serret i Miquel Segarra, sota la direcció del tècnic Albert Delonte.
Miquel Segarra va estar dins les seves marques i va agafar
experiència en aquests campionats, ja que era d'any menut,
Llum Serret va estar espectacular aconseguint dues medalles de
bronze, en 400 lliures amb un temps de 4'28''60 i en 200 lliures
amb una magnífica marca de 2'07''88.

S’obre de nou l’skatepark
El CME informa que s'obre novament el "Skatepark"
i es demana als usuaris que respecten les decisions
del CME enfocades a evitar les accions incíviques
continuades en aquest recinte. Des del Consell es
manifesta que les instal·lacions esportives tenen
un cost elevat de manteniment i que no es pot
permetre que no hi hagi respecte ni a la normativa
ni a les pròpies instal·lacions esportives. Demanem
per tant la col·laboració de tots i totes per mantenir
el Skatepark en les millors condicions.
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Agost
1 DIMARTS
Exposició Carnaval de Vinaròs fins al 7 d’agost al
Mercat Municipal.
18.30 h Taller infantil de viseres en 3D. Biblioplatja. De 4
a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.
21.00 h Teatre Tarot. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza La Taperia de l’Ermita.

2 DIMECRES
21.00 h Concert a càrrec de Los Lucildos. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
21.45 h Cuentos de abuelos, abuelas y otras vejehistorias. Públic infantil. Pèrgola del passeig de Blasco
Ibáñez
22.30 h Cinema sota les estrelles: La noche que mi
madre mató a mi padre. Recomanada per a majors de 7
anys. Av. de l’Atlàntic. Gratuït.

3 DIJOUS
De 19.00 a 20.30 h Visita guiada teatralitzada bilingüe
(castellà i francés) El centro histórico y la guerras
carlistas del siglo XIX/ Le coeur historique et les guerres
carlistes du XIXe siècle. Sortida: Tourist Info. Preus
i reserves a la Tourist Info Vinaròs. Venda en línia a
www.turisme.vinaros.es. A càrrec de Cultural Routes.
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet Pasión
Flamenca i El Taranto. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza La Taperia de l’Ermita

4 DIVENDRES
Del 4 al 6 d’agost. Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Més
informació disponible a la Tourist Info Vinaròs.
19.00 h Contacontes per a bebés Una teta, una naranja
y una aceituna. A continuació, lliurament de premis del I
Concurs de Dibuixos Infantils sobre La Teta. Biblioplatja.
Organitza l’Associació Criant en Tribu.
De 19.00 a 20.30 h Mercat de tapes. Degustació de
tapes al Mercat Municipal.
21.00 h Concert a càrrec de Fabián Barraza Django’s
Trio. Santuari de la Misericòrdia.
A partir de les 00.00 h Festa Petarda amb Drag Sethlas
i Dj Martorell. Av. de l’Atlàntic.

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

Activitats durant el
mes d’agost
ESPORTS D’ESTIU

• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a dissabte.
Platja del Fortí.
• Gimnàstica. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a divendres.
Platja del Clot.
• Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous. Platja
del Fortí.
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h dilluns, dimecres i
divendres. Platja de Fora del Forat
• Escola de Vòlei Platja. Platja del Fortí. De 10.00 a 13.00 h
• Campionats de vòlei platja. Platja del Fortí.
• 10 K Nocturn Llagostí de Vinaròs. 12 d’agost. A les 21.00h.
Inscripcions a www.runnershome.es i www.mychip.es.
Passeig de Fora del Forat.
Consulta totes les activitats esportives de Vinaròs a la
Tourist Info Vinaròs o a la web www.cmevinaros.es

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS

Tots els dies de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h, de dilluns
a diumenge. Servei de préstec de llibres i zona de lectura.
Altres tallers i activitats dins d’aquest calendari. Situada a la
platja del Fortí, enfront de la pèrgola del passeig de Blasco
Ibáñez.
Els dies 3, 9, 16 i 24 d’agost. Tallers infantils mediambientals
a la Biblioplatja. Inscripció prèvia. Altres tallers dins d’aquest
calendari.

CULTURA

• Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia. Els
divendres a les 21.00 h.
• Tallers històrics guiats i visites teatralitzades. (Consulteu
calendari)

OCI

• Carnaval d’Estiu de Vinaròs. Dies 4, 5 i 6 d’agost.
Programació detallada disponible a la Tourist Info.
• VI Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs
#saboreavinaros a Instagram. Del 15 de juliol al 10 de
setembre. Consulta les bases a www.turisme.vinaros.es
• Beach Party. 14 d’agost. Platja del Fortí.

GASTRONOMIA

• X Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs. Fins el 31
d’agost. Fullets amb menús a la Tourist Info.
• Festa del Llagostí de Vinaròs. 10 d’agost. Degustació de
llagostins i dolços típics (Consulteu calendari).

20.00 h Concert de les corals Juvenil Sant Sebastià i
Sant Marc de Xert. Plaça de la Comunió.

10 DIJOUS

23.00 h Gala de Reines del Carnaval 2017. Passeig de
Fora del Forat. Tiquets al Mercat Municipal. Preu: 3€. A
continuació, Festa Summer Carnaval.

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

23.00 h Música a càrrec de Kaenea i FX Movement.
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de
l’Ermita.

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

17.30 h Concurs infantil de pesca i festa amb tallers
infantils. Públic fins a 11 anys. Informació i inscripció
prèvia fins al dia 3 d’agost: Tel. 964451705/670758653.

De 19.00 a 20.30 h Visita guiada teatralitzada: El paraje
natural de Sòl de Riu y los piratas. Preus i reserves a la
Tourist Info Vinaròs. Informació de sortida i venda en
línia a www.turisme.vinaros.es. A càrrec de Cultural
Routes.
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet
Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

19.30 h Master class de zumba. Pèrgola del passeig
de Colom.

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

21.30 h Carrera Summer Carnaval. Pèrgola del passeig
de Colom.

11 DIVENDRES

18.30 h Batalla amb globus d’aigua. Av. de l’Atlàntic

22.30 h Concert a càrrec d’Ismael González i Jaume
Llauradó. Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub.

7 DILLUNS
De 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h V Edició del
Tall de Cabell Solidari per a tots els públics, a benefici
d’Afaniad. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza
Asociación de Peluquerías de Vinaròs.
De 17.00 h a 19.00 h Taller de criança slow a la pèrgola
de la platja accessible del Fortí. Organitza l’Associació
Criant en Tribu.
18.00 i 18.45 h Visita interpretativa Casa de la Vila:
oberta per restauració (2 sessions). Inscripció prèvia a
la Tourist Info Vinaròs. Gratuït. A càrrec de l’Associació
Tràngol.

8 DIMARTS
21.45 h Espectacle de teatre de carrer Click. Públic
familiar. Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
21.00 h Teatre Avance des-informativo. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

9 DIMECRES
19.00 h Tast del Territori: Ànec del Delta La Granja de
Lousiana. Mercat Municipal. Preu: 3€. Venda de tiquets
a www.evadirte.com i bar Lo Típic del Mercat.
21.00 h Concert a càrrec de Belle de Z & JC Flowers.
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de
l’Ermita.
22.30 h Cinema sota les estrelles: Trumbo.
Recomanada per a majors de 7 anys. Av. de l’Atlàntic.
Gratuït. Subtitulada per a persones amb discapacitat
auditiva.

Exposicions
AUDITORI MUNICIPAL AYGUALS D’IZCO
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a dijous de 18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta
EXPOSICIÓ DONA-VIDA
Fins al 13 d’agost.
PINTURES D’AVEL MUÑOZ
Del 17 al 31 d’agost
MAQUETES DE VAIXELLS I ALTRES CREACIONS
Capella de Santa Victòria
Tot el mes
Col·lecció de Juan Roda

CAVALLERISSES DEL SANTUARI DE LA
MISERICÒRDIA. SALA DE LA XEMENEIA
Horari: tots els dies d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Entrada gratuïta
EUFÒNIC EXCEPTIONAL ARTS.
Autovector. Instal·lació de Román Torre.

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h
Entrada gratuïta
CARTOGRAFIES IMAGINADES
Exposició de Vicente Barón
Fins al 8 de setembre
Espai Sebastià Miralles
EXPOSICIÓ MANS
Exposició d’Adrià Pina
Espai Fernando Peiró
BRONZES
Exposició d’Amàlia Batalla
Sala d’Exposicions

BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROGRAMACIÓ TAURINA

Programació detallada disponible a la Tourist Info.

Pl. de l’Hort dels Escribano, 9
Horari: de 9 a 14 h

Notes:
• L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de poder anul·lar
o canviar l’ordre i el nombre dels actes indicats.

EXPOSICIÓ CONCURS FOTOGRÀFIC VINALACTA
De l’1 a l’11 d’agost.
Organitza Associació Criant en Tribu
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informació

Festa del Llagostí

21.00 h Concert de guitarra clàssica a càrrec de
Ferran Talarn. Santuari de la Misericòrdia. Col·labora
Joventuts Musicals.
22.30 h Recital d’havaneres a càrrec del grup Port Vell.
Gratuït. Club Nàutic Vinaròs.
22.30 h Campionat de motocròs amb modalitat estil
lliure. Venda d’entrades a la plaça de bous i venda en
línia a www.emocionestaurinas.com

12 DISSABTE
18.30 h Taller infantil d’escultures d’arena. Biblioplatja.
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.
De 19 a 21.30 h Taller de construcció de caixes niu.
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Apnal.
21.00 h IV 10K Nocturn Llagostí de Vinaròs. Més
informació a www.cmevinaros.es. Passeig de Fora
del Forat
23.00 h Música a càrrec de Sonkil i Jaques. Santuari
de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

13 DIUMENGE
De 17.00 a 00.00 h Nit de Compres al Passeig.
Pérgola del passeig de Colom. Organitza l’Associació
de Comerciants.
22.30 h Concert a càrrec de Banda Melao. Passeig de
Sant Pere. Organitza Oscars Pub.

14 DILLUNS
18.00 i 18.45 h Visita interpretativa Casa de la Vila:
oberta per restauració (2 sessions). Inscripció prèvia a
la Tourist Info Vinaròs. Gratuït. A càrrec de l’Associació
Tràngol.

Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia

DIVENDRES A LES 21 HORES

4 d’agost. Fabián Barraza
Django’s Trio

Fabián Barraza és «l’ànima
mater»
de
prestigiosos
projectes dins del panorama
musical del nostre país, i ha
experimentat al llarg de la seua
carrera amb diversos estils
de música, com ho demostren els seus deu anys com
a guitarrista solista del grup Mocedades. Django’s Trio
naix l’any 2007 amb la il·lusió de tres músics d’interpretar
aquest estil de música anomenat jazz gitano. La formació
d’aquest trio la componen Fabián, guitarra solista, Kata,
guitarra acompanyant i Rene Dossin al contrabaix.

11 d’agost. Ferran Talarn
Guitarra Clàssica i
Contemporània

18 d’agost. Vents a cinc:
Danses del món

Quintet de vent clàssic que
consta de flauta, oboé, clarinet,
fagot i trompa. El grup es
forma l’any 2014, quan quatre
dels seus components són
professors
d’algunes
de
les especialitats instrumentals impartides a l’Escola
Municipal de Música d’Alcanar. Han actuat en el Cicle
de Concerts de Música Clàssica de Peníscola, Tortosa,
la Sénia i per a Joventuts Musicals de Vinaròs. El seu
espectacle Danses del món consisteix en la interpretació
en directe de música de danses combinada amb quintet
de vent més percussió, projecció d’imatges, canvi de
vestuari i narració de veu en off, que transporta el públic
a diferents èpoques i llocs del món.

25 d’agost. Alcyon

Nascut a Amposta, inicia els
estudis de guitarra l’any 2004.
Continua la seua formació
musical a l’Escola de Música
Hiberus d’Amposta. Actualment
es troba cursant el Grau Superior de guitarra en
l’especialitat de Música Clàssica i Contemporània. Durant
la seua trajectòria, ha participat en diversos concursos i
certàmens internacionals d’interpretació musical, en què
ha aconseguit un total de nou primers premis i quatre
segons. Ha actuat, entre altres a Barcelona, Tortosa i
com a solista amb la Ostia Chamber Orchestra d’Italia.

Duet de música barroca,
medieval, amb tocs àrabs i
cèltics. Format per Iván Espada i
Alicia Arce, utilitzen instruments
antics i clàssics per a les seues
pròpies composicions. La seua
música et submergeix en un
ambient èpic i històric que fa
viatjar la teua ment a diversos
moments de la nostra història.

Cinema sota
les estrelles
AV DE L’ATLÀNTIC

Dimecres a les 22.30 hores
Gratuït
2 DIMECRES
Cinema sota les estrelles:
La noche que mi madre
mató a mi padre.
Recomanada per a majors
de 7 anys.

9 DIMECRES
Cinema sota les estrelles:
Trumbo. Recomanada
per a majors de 7 anys.
Subtitulada per a persones
amb discapacitat auditiva.
16 DIMECRES
Cinema sota les estrelles: El
pregón. Recomanada per a
majors de 12 anys.

23 DIMECRES
Cinema sota les
estrelles: Las sufragistas.
Recomanada per a majors
de 7 anys.
30 DIMECRES
Cinema sota les estrelles:
El valle de los carneros.
Recomanada per a majors
de 7 anys.

PLAÇA DE BOUS
17 DIJOUS
Cinema sota les estrelles:
Del revés (Inside Out). Tots
els públics.
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20 DIUMENGE

26 DISSABTE

15 DIMARTS

22.30 h Concert de swing, jazz i blues a càrrec de Dixie
Jumble. Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub

18.30 h Taller infantil d’estels de paper. Biblioplatja.
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

21 DILLUNS

A les 12 i a les 19.00 h Conte infantil Noche de
Tormenta (dos sessions). Mercat Municipal (1ªsessió)
i Biblioplatja (2ªsessió).

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

21.00 h Teatre Tarot. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza la Taperia de l’Ermita.

16 DIMECRES
21.00 h Concert a càrrec de Willy Galiana. Santuari de
la Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
22.30 h Cinema sota les estrelles: El pregón.
Recomanada per a majors de 12 anys. Av. de l’Atlàntic.
Gratuït.

17 DIJOUS
De 19.00 a 20.30 h Visita guiada gastronòmica: El
Santuario de la Misericordia, los olivos milenarios
y el poblado íbero. Preus i reserves a la Tourist Info
Vinaròs. Informació de sortida i venda en línia a www.
turisme.vinaros.es. A càrrec de Cultural Routes.
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet
Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
21.45 h Conte musical Cuento contado, cuento
cantado. De 4 a 12 anys. Pèrgola del passeig de Blasco
Ibáñez.
22.30 h Cinema sota les estrelles: Del revés (Inside
Out). Tots els públics. Plaça de bous. Gratuït.

18 DIVENDRES
20.00 h 4a Caminada Popular amb Cotxets de Bebé.
Inscripcions a la Biblioplatja fins al 17 d’agost. Sortida
des de la Biblioplatja.
21.00 h Concert a càrrec de Vents a Cinc. Espectacle
especial Danses del Món. Santuari de la Misericòrdia.
22.30 h I Llagostí Festival Sound. Concert dels Mojinos
Escozíos i festa remember amb els millors Dj’s. Plaça
de bous. Venda d’entrades a la plaça de bous i venda
en línia a www.emocionestaurinas.com

19 DISSABTE
A les 12.00 i a les 18.30 h Taller infantil de garlandes
(dos sessions). Mercat Municipal (1a sessió) i
Biblioplatja (2a sessió). Edat de 4 a 12 anys. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.

De 10.30 a 12.30 h Taller de criança slow a la pèrgola
de la platja accessible del Fortí. Organitza l’Associació
Criant en Tribu.
18.00 i 18.45 h Visita interpretativa Casa de la Vila:
oberta per restauració (2 sessions). Inscripció prèvia a
la Tourist Info Vinaròs. Gratuït. A càrrec de l’Associació
Tràngol.

22 DIMARTS
18.30 h Taller infantil d’escultura. Biblioplatja. Edat de
4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.
21.00 h Teatre Avance des-informativo. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
22.00 h Taller històric guiat: El modernismo. Sortida des
de la plaça Parroquial. Gratuït. A càrrec de l’Associació
Tràngol.

23 DIMECRES
19.00 h Contes per a bebés. Biblioplatja.
21.00 h Concert a càrrec de A quiet man. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
22.30 h Cinema sota les estrelles: Las Sufragistas.
Recomanada per a majors de 7 anys. Av. de l’Atlàntic.
Gratuït.

24 DIJOUS
De 16.00 a 18.30 h Visita guiada gastronòmica:
La subasta de pescado, el puerto y el mercado
municipal. Sortida des de la Biblioplatja. Preus i
reserves a la Tourist Info Vinaròs. Venda en línia a
www.turisme.vinaros.es. A càrrec de Cultural Routes.
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de Ballet Pasión
Flamenca i El Taranto. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza La Taperia de l’Ermita.

25 DIVENDRES

De 18.30 a 21.00 h Trobada i espectacle de Dracs i
feres del foc. Passeig de Colom.

De 18.30 a 21.00 h Taller de fanalets elaborats
amb meló de moro. Pèrgola del passeig de Colom.
A continuació, cercavila acompanyats de la Cola de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Organitza Associació Ball
de Dimonis.

23.00 h Concert a càrrec de Juanita Ramírez i Pau.
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de
l’Ermita.

21.00 h Concert de música barroca i medieval a càrrec
d’Alcyon. Santuari de la Misericòrdia. Organitza La
Taperia de l’Ermita.

De 18.00 a 20.00 h Trobada de nanos. Pèrgola del
passeig de Colom.
23.00 h Música a càrrec de Bul & Abel. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

28 DILLUNS
18.00 i 18.45 h Visita interpretativa Casa de la Vila:
oberta per restauració (2 sessions). Inscripció prèvia a
la Tourist Info Vinaròs. Gratuït. A càrrec de l’Associació
Tràngol.

29 DIMARTS
18.30 h Taller infantil de vaixells de vela. Biblioplatja.
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

30 DIMECRES
22.30 h Cinema sota les estrelles: El valle de los
carneros. Recomanada per a majors de 7 anys. Av. de
l’Atlàntic. Gratuït

31 DIJOUS
De 19.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Activitats i
animacions infantils de temàtica fantàstica. Pèrgola del
passeig de Colom.
21.45 h Espectacle infantil de titelles. Edat de 4 a 12
anys. Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.

Programació de l’1 al 15 de setembre
DEL 31 D’AGOST AL 3 DE SETEMBRE
De 19.00 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Activitats i
animacions infantils de temàtica fantàstica. Pèrgola del
passeig de Colom.

4 DILLUNS
18.00 i 18.45 h Visita interpretativa Casa de la Vila:
oberta per restauració (2 sessions). Inscripció prèvia a
la Tourist Info Vinaròs. Gratuït. A càrrec de l’Associació
Tràngol.

9 DIVENDRES
De 18.00 a 19.30 h Visita guiada teatralitzada: El paraje
natural de Sòl de Riu y los piratas. Preus i reserves a
la Tourist Info Vinaròs. Informació de sortida i venda
en línia a www.turisme.vinaros.es. A càrrec de Cultural
Routes.

25

26

''PULP FICTION''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:4
Día:5
Día:6
Día:7

Classificació:+ 18 anys
Gènere:Thriller.
Duràda:145 min

22:15:h
22:30:h
22:15:h
22:15:h

''EL DIARIO DE GREG''
DIVENDRES / VIERNES: Día:4
Día:5
DISSABTE / SÁBADO:
DIUMENGE / DOMINGO: Día:6
Día:7
DILLUNS / LUNES:
Día:8
DIMARTS / MARTES:
DIMECRES / MIÉRCOLES:Día:9

20:00:h
20:00:h
20:00:h
20:00:h
20:00:h
19:30:h

Classificació:Tots els públisc
Gènere:Comedia,Familia
Duràda:120 min

GRU 3
MI VILLANO FAVORITO
DIVENDRES / VIERNES: Día:4
Día:5
DISSABTE / SÁBADO:
DIUMENGE / DOMINGO: Día:6
Día:7
DILLUNS / LUNES:
Día:8
DIMARTS / MARTES:
DIMECRES / MIÉRCOLES:Día:9

18:00:h
18:00:h
18:00:h
18:00:h
18:00:h
17:30:h

Classificació:Tots els públics
Gènere:Animació
Duràda:99 min

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

5 agost de 2017

5 agost de 2017
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Tauler Municipal
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Tauler Municipal
ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada
per la Junta de Govern Local el dia 31 de juliol de 2017, va
aprovar l’expedient per a la contractació de la CONCESSIÓ
DEL SERVEI PUBLIC DE GESTIÓ DE L’ESTACIONAMENT EN LA
CIUTAT DE VINARÒS. (EXPT. 3597/17).
Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que
estiguen interessats en el procediment s'informa que:
Data límit de presentació: 23 d’agost de 2017 a les 14:00h
Obtenció de documentació i informació: Edifici Pirulí
-Departament de Contractació -Pl. Sant Telm , núm. 6, 3º,
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.
vinaros.es /Perfil Contractant
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al
Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a
14 hores.
				
				

L'Alcalde
Enric Pla Vall

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

5 agost de 2017

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.

Envia-la a
participa@vinaros.es
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La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30

La
vuelta
al

cole

bea

mir

all

es

Paula

sorteo
Pegatinas

MARTÍNEZ

Pau
CARLOS

100
1 Sello

P A R A L I B R E TA S , L I B R O S , B O L I S , T U P P E R S

eric

964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · Vinaròs
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
turística nord,
nord, 11
11
desembre
VALLS
zona
518
agost
VALLS
619
720

desembre
agost
desembre
agost

23
10

desembre
juliol

821
922
11

desembre
juny
desembre
juny
agost

MATeU
MATEU
TORReGROSA
TORREGROSA
PITARcH
PITARCH
MARTÍNeZ
MARTÍNEZ
FeRReR
FERRER
ROCA

TELÈFONS D’INTERÉS
agost
GUIMERÀ
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

12

c. Sant
Sant Francesc,
Francesc, 103
103
c.

av. Llibertat,
Llibertat, 99
av.
c. del
del Pilar,
Pilar, 120
120
c.
av. País
País Valencià,
Valencià, 15
15
av.
pl. Sant
SantAntoni,
Antoni, 39
39
pl.
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de
Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
45
95
90
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
627
Cultura 24h · La solución rápida
964 849
40 79392
61
Cerrajero
24h
·
Vimar
667
60
70
86
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Contribucions
964
Ecoparc / Recollida de mobles
964 45
40 47
78 52
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola
de
Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas
butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45
45 64
13 52
50
Infodona
964
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h.
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
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.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA
a divendres:
5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
De dilluns
VINARÒS
- BARCELONA

Dissabtes:
6.55,7.35,
13.158.25,
i 17.15
4.25,
5.55, 6.55,
8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35
i 19.45.i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
Diumenges

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

*4.25,
5.55, 6.55,
7.35, 8.25,
9.45,
10.45,
10.45,
12.45,
13.45,
15.20,
17.15
De dilluns
a divendres:
10.00,
13.00,
15.00,
16.30,
18.00,
19.30
i 21.30.

i Dissabtes:
19.45.
7.45, 11.00, 16.30 i 21.30

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

Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.


VINARÒS-CASTELLÓ
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30,
8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00

Perque
autopista
8.30,surten
15.00des
i 22.00
Llibertat
i Hospital)
Els
van perdiari:
la AP-7
de la(Av.
parada
del riu
Servol,
Per de
N-340
de dilluns
a dissabte:
8.20,
13.20 i 19.05
(Av. Picasso)
des
l'avinguda
Llibertat,
Picasso
i l'Hospital
Comarcal
Per N-340 diumenges
i festius:
13.20
i 18.50
(Av. Picasso)
*Confirmeu
l’horari al 964
40 19 36
· AUTOS
MEDITERRÁNEO
TotsCASTELLÓ-VINARÒS
els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20,
8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
Per autopista
19.00
i 20.10 diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340
a dissabte:
Sortida
desde
dedilluns
Castelló
Renfe 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
*Confirmeu
Picasso). l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
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
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs DIUMENGES
00,30
10,30 16,00
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30
22,35
Madrid
07,00
17,30 22,35

MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI
EXPRÉS
 MADRID-VINARÒS
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid DIUMENGES
01,00
08,00 15,00
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
Parada:
Av. Llibertat
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

(continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
VINARÒS-TORTOSA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45,
19.45, 20.45
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
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
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
TORTOSA-VINARÒS

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
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, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
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
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

De dilluns a divendres: 8.45
8.45, 12.30 i 16.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA
VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL

SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 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
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
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
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
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
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 - 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
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
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
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
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
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS
VINARÒS -- BENICARLÓ
BENICARLÓ -- PENÍSCOLA
PENÍSCOLA (HORARI
(HORARI ESTIU)
AUTOBUSOS
ESTIU)
 VINARÒS
VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS
PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

(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,
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,
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,
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
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
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(*)
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

