
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

12 agost de 2017

Núm. 2.991 · 1'50€

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

Davant les reiterades queixes de ciutadanes i ciutadans 
que s’apropen a l'Ajuntament de Vinaròs, manifestant 
que en l’oficina de Correos no tan sols no els donen 
informació en relació al restabliment del repartiment a la 
Costa Nord i Sud, sinó que els deriven a l’Ajuntament de 
Vinaròs, aquest vol reiterar les següents consideracions: 

- El consistori ja ha traslladat a Correos diverses cartes 
sol·licitant el restabliment d'aquest servei al més aviat 
possible, però no té més competència en aquesta qüestió.
- Els responsables de zona de Correos no han contestat 
encara cap de les nostres comunicacions.
- Davant d'aquesta situació, els afectats i afectades, si 
no estan satisfets amb el servei o l’atenció que reben a 
les dependències de Correos, han de realitzar aquestes 
queixes a l’oficina postal, que és l'entitat que ha de 
restablir el repartiment de la correspondència a domicili i 
la responsable de la qualitat del servei.
En aquest sentit, l'Ajuntament reitera el seu suport al 
sentir majoritari dels residents d'aquestes zones i demana 
a Correos, una vegada més, que restaure aquest servei 
amb la màxima celeritat, tal i com estableix l’acord de la 

Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), 
que va traslladar a les parts el passat 5 de juny de 2017:

“Con esta fecha se acuerda el inicio del procedimiento de 
restauración del servicio de reparto postal en el buzón 
domiciliario en las zonas urbanas Boverals, Barbiguera, 
Cala Puntal, Cales, Deveses, Saldonar-Ameradors, Salines 
y Triador de la localidad de Vinaròs (Castellón), según lo 
dispuesto en el articulo 37.7 del Reglamento Postal”.

Aquest 2 d'agost va concloure la primera ronda de les 
assemblees ciutadanes programades per a aquest any a 
Vinaròs, amb una àmplia participació i intercanvi d'idees 
i propostes entre l'Ajuntament i els veïns de la Costa 
Nord i Sud de la localitat.
En l'última reunió d'ahir a Cala Puntal, com es ve fent 
en cada trobada, es va informar de quina és la situació 
respecte a la problemàtica amb Correus, així com dels 
pròxims pressupostos participatius i de la creació dels 
nous consells de barri, que seran clau per a la posada en 
marxa d'alguns dels projectes del EDUSI.
Per la seua banda, els veïns van plantejar una sèrie de 
problemàtiques que són similars a les que l'equip de 
govern ha detectat ja en altres zones, relacionades 
principalment amb l'enllumenat, la neteja o estat dels 
carrers i els abocaments incontrolats en els punts verds, 
qüestions totes elles a les que ja s’està donant resposta.

A aquesta trobada, a més d'alguns representants del els 
partits de l'oposició, va assistir l'alcalde Enric Pla, al costat 
dels regidors: Hugo Romero, de Govern Obert, David 
Adell, de Recursos Humans, Marc Albella, de Cultura, 
Festes, Tradicions i Joventut, i Jan Valls, d'Urbanisme.
"Estem molt satisfets amb els resultats aconseguits en 
aquestes reunions veïnals, que ens permeten conèixer 
de primera mà les necessitats dels veïns de cada zona 
i tenir un contacte més directe amb ells per poder-los 
informar millor dels projectes i treballs en els quals 
l'Ajuntament està treballant ", ha indicat Romero.
El regidor ha afegit que, després d'aquesta primera 
ronda d'assemblees, el proper 23 d'agost comença 
una segona en la Colònia Europa i, posteriorment, amb 
els veïns dels barris més propers al nucli urbà fins a 
completar el calendari de reunions previstes aquesta 
temporada.

Nota informativa de l'Ajuntament 
de Vinaròs sobre Correos

Govern Obert a peu de carrer: 
Valoració de la primera ronda d'assemblees ciutadanes
Les reunions, que estan tenint molt bona resposta ciutadana, es reprendran el pròxim 23 
d'agost amb l'assemblea programada a la Colònia Europa.
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Avui s’ha presentat el jurat que decidirà qui serà el 
guanyador del Concurs Nacional de Cuina Aplicada 
al Llagostí de Vinaròs en la seua 15 edició, que 
se celebrarà el proper 25 de setembre al Mercat 
Municipal. 
L’Ajuntament de Vinaròs vol destacar aquesta 15a 
edició i per això ha convidat a presidir el jurat a 
Vicent Guimerà, xef de l’Antic Molí d’Ulldecona, el 
que va estar guanyador de la primera edició l’any 
2003 i que recentment ha aconseguit l’estrella 
Michelin per al seu restaurant. 
Vicent Guimerà s'uneix al selecte grup de cuiners 
i experts del món de la gastronomia que han 
encapçalat aquest esdeveniment al llarg de la seua 
història, com ara Carme Ruscalleda, Jordi Roca, 
Ricard Camarena o Kiko Moya.
La resta dels membres del jurat representen 
diferents àmbits del món de la gastronomia i fan 
que el concurs tinga un alt nivell:
Pablo Márquez és periodista i crític gastronòmic. 
En l’actualitat és Assessor Gastronòmic de Gasma, 

el Campus de Gastronomia i Management Culinari 
de la Universitat CEU Cardenal Herrera; Daniel 
García és propietari i xef del Maroleum en Màlaga. 
Ve en representació de la Selecció Espanyola 
de Cuina i també va participar en el concurs de 
Vinaròs guanyant el Llagostí d’Or l’any 2015; Agustí 
Torelló és sommelier i productor de cava i va estar 
el primer president del jurat del concurs l’any 
2003; també hi serà Cristian Biedma Romero, xef 
representant de l’Associació de Restauradors de 
Guardamar del Segura. 
Per a finalitzar, el regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet Llàtser ha remarcat que s’està duent 
a terme una campanya promocional en l’àmbit 
nacional per tal de donar a conèixer aquest 
concurs, així com per a incentivar la participació. 
Tanmateix ha volgut recordar que el període 
d'inscripcions al concurs restarà obert fins al 10 de 
setembre i ha animat als professionals de tot l'Estat 
espanyol perquè presenten les seues receptes. En 
aquest sentit ha recordat que a banda dels premis 

que poden endur-se els guanyadors, el primer 
classificat podrà ser seleccionat per la Selecció 
Espanyola de Cuina per tal de representar el país 
en esdeveniments i concursos gastronòmics de 
caire internacional. Els interessats poden inscriure’s 
al web www.llagostidevinaros.com.

El Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs ja té jurat per a la seua 15a edició
El president del jurat serà el guanyador de la primera edició, l’estrella Michelin Vicent Guimerà

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA EL

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

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

Hasta el 2 de Septiembre

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

OFERTA VÁLIDA 
DEL 12 AL 15

DE AGOSTO DE 2017

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

Garantía de oferta: En el caso de no encontrar cualquier artículo del folleto en vigor, tienes la posibilidad de realizar un Vale de Reserva en el mostrador de Atención al Cliente. 
Esta garantía será aplicable a todos los artículos del folleto.

Oferta válida del 12 al 15 de agosto de 2017.   Colaboremos en la mejora del medio ambiente. Deposita este folleto en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no lo necesites.

Atención al Cliente

 
De lunes a sábado y domingos/
festivos de apertura de 9 a 22 h.

Centros Comerciales Carrefour S.A. 
  

C/ Campezo, 16   28022 Madrid

SÍGUENOS EN

En 2 horas estará preparado. 
Tú no tendrás ni que bajarte
del coche.

 

Tu compra online

CONTACTA ENSERVICIOS EN TU MÓVIL

Descárgate
la App
“Mi Carrefour”

En 3 horas estará listo
 

en tienda para que lo recojas
en Atención al Cliente.

 

*Consulta disponibilidad de estos servicios en carrefour.es

 
*

 
*

También puedes recoger tu pedido en tienda
Haz tu compra cuando quieras y te la llevamos a casa. 914 908 900

0,
€
95

3,
€
99

Paraguayo
Var.: Ufo
Cal.: AA
Cat.: 1a

El kg

Banda de 
frutas de 
temporada
con crema
550 g aprox.
La unidad

39€

4,
€
49

Pechuga 
entera de 
pollo,
criado en 
España
El kg

El kg sale a 6€ aprox.

CURACIÓN
MÍNIMA 

10 MESES

Jamón Bodega
Villar
Pieza 6,5 kg 
aprox.

 
Pack 24 latas 
cerveza 
holandesa

+REGALO

EN
BANDEJA
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Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

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

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 

Un total de 14 joves desocupats menors de 30 
anys van signar aquest 2 d’agost un contracte 
laboral d'un any amb l'Ajuntament de Vinaròs, 
després d'haver estat contractats gràcies al 
programa AVALEM Joves +, cofinançat pel Fons 
Social Europeu, en el marc del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil.
Aquest programa compta amb dues línies 
d'actuació: l’EMCUJU, un programa de subvencions 
d'ocupació destinades a la contractació de 
persones joves qualificades per a entitats 
locals i l’EMPUJU, un programa de subvencions 
d'ocupació destinades a la contractació en entitats 
locals de persones joves no qualificades.

A través de l'Agència de Desenvolupament Local 
(ADL) s'informa que, dins d’aquest marc, s'han 
contractat set joves amb un perfil tècnic i un 
contracte de pràctiques i altres set joves amb un 
perfil administratiu i contracte per obra o servei. 
Els 14 contractes tenen una durada de 12 mesos i 
són a jornada completa. L'Ajuntament de Vinaròs 
ha realitzat les contractacions després de rebre 
una subvenció del SERVEF de 234.546'96 euros 
i s’ha fet també una aportació municipal de 
133.158'48 euros.
Després de la signatura dels contractes, 
l'alcalde de la localitat, Enric Pla, ha donat ja la 
benvinguda als nous treballadors i ha explicat 

que "un dels objectius prioritaris de l'equip 
de govern és la creació d'ocupació, facilitant 
l'accés a un lloc de treball de les persones amb 
més dificultats, entre les quals es troben els 
joves menors de 30 anys, col·lectiu al qual es 
dirigeix aquest programa".
María Cano, regidora d'Ocupació, ha afegit que 
des de la regidoria, mitjançant l'ADL, s'ha fet un 
gran esforç en aquest sentit i ha valorat de forma 
molt positiva aquestes iniciatives i programes 
"dirigits a la millora de l'ocupabilitat dels 
ciutadans de Vinaròs, millorant la seua formació 
i facilitant-los una experiència laboral per al seu 
desenvolupament com a professionals”.

L'Ajuntament contracta 14 joves aturats gràcies al programa AVALEM Joves +
Tots els contractes tenen una durada de 12 mesos i són a jornada completa

El Ayuntamiento de Vinaròs ha ampliado la zona 
de huertos solidarios situados en los terrenos 
colindantes a las avenidas Juan XXIII y Gil de 
Atrocillo para aumentar el número de parcelas y 
crear un lugar dedicado a vivero de árboles. 
El concejal de Agricultura y Medio Ambiente 
Jordi Moliner explicó que tras aprobarse el 
nuevo reglamento y transformarse estos terrenos 
“ya dejamos un espacio con vistas a futuras 
ampliaciones. En el caso de los huertos ya es la 
cuarta fase, ya está parcelada y solo nos falta llamar 
a los adjudicatarios”.   En total serán 25 las nuevas 
parcelas habilitadas a disposición de los usuarios, 
18 de las cuales ya están adjudicadas.
Por otra parte, se ha creado en estos terrenos 
un vivero forestal donde se pueden plantar los 
árboles donados por la ciudadanía para instalarlos 
después en las zonas de la población donde se 
considere más oportuno. En estos momentos, hay 
olivos donados por sentencia judicial de la partida 
Soterranyes, mandarineros, clementinos, moreras, 

y una palmera, entre otros. Hace unos días el 
Ayuntamiento de Vinaròs ya procedió a plantar 
en la calle Soro varios de estos olivos, tras haber 
retirado previamente los clementinos que allí 
había por no haber dado buenos resultados.  

La concejalía de Medioambiente ha realizado 
también a los usuarios de los huertos sociales el 
cursos de buenas prácticas agrarias  y de agricultura 
ecológica de manos del experto Mariano Bueno, 
así como de rotación de cultivos.

Vinaròs crea un vivero de árboles y amplia los huertos urbanos
E.Fonollosa
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UT L E TOZONAHASTA EL50%

DE SEPTIEMBRETODOS LOS
DOMINGOS Y FESTIVOS HASTA EL 30ABRIMOS

te
devolvemos

el 10%
de tus compras 

en tu tarjetaen tu tarjeta

Descuento acumulable en tu tarjeta Club Simply (no aplicable en combustible, recargas de telefonía ni cofres de experiencias.)

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

VINARÒS
Ctra. N-340, km. 105,3

DIARET DE VINAROZ 200X150 2017 10%+OUTLET.indd   1 27/7/17   12:00

El portavoz adjunto del Partido Popular de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha acusado al equipo de 
gobierno de “eludir sus responsabilidades” en el 
tema de Correos y al alcalde de “ser víctima de sus 
propias palabras cuando hace dos meses anunció 
un restablecimiento del servicio que, a fecha de 
hoy, sigue sin producirse”.
Desde las filas populares se considera que “la 
inacción y la desidia del tripartito unida a la 

ocultación del tema que realizaron durante 
muchos meses a los vecinos afectados es la única 
responsable del recorte en el servicio que afecta a 
más de 6.000 vinarocenses, así quedó demostrado 
en el pleno tras el estudio del expediente”.
Gandía señalaba que “hace dos meses el Alcalde 
apareció de forma precipitada y triunfalista 
anunciando un restablecimiento del servicio 
tras hacer aquello que debería haber hecho 

muchos meses antes y son sus palabras las que 
han ocasionado una vez más una frustración en 
los vinarocenses que ven como pasan los meses y 
sigue sin restablecerse el servicio”.
El portavoz adjunto finalizaba señalando que 
“un gobierno local serio debería informar a 
la oposición, cosa que no están haciendo, e 
informar a los vinarocenses afectados de forma 
veraz”.

El Partido Popular de Vinaròs ha solicitado tras reunirse con los 
vecinos de la calle Murcia, que se repongan los bancos para 
sentarse de este vial. 
El portavoz adjunto de los populares, Lluís Gandía, explicaba 
que “la calle Murcia es una zona peatonal y los bancos eran 
utilizados mayoritariamente por gente mayor que disfrutaba 
de la tranquilidad de la zona y que ahora ven como no tienen 
sitio suficiente para sentarse”.
Tras retirar 3 de los 6 bancos existentes desde que se urbanizó 
la calle los vecinos se movilizaron presentando un registro 
de entrada con firmas de los vecinos y el Partido Popular se 
interesó por el tema en el pasado pleno ordinario.

El PP acusa al equipo de gobierno de que las zonas norte y sur sigan sin el servicio de Correos

El PP pide que se repongan los bancos 
eliminados de la calle Murcia

El PP dice que se ha perdido una 
subvención para el fomento de la 
participación ciudadana
El Partido Popular de Vinaròs ha acusado al equipo de 
gobierno de “haber perdido una nueva subvención”, en 
este caso de la Conselleria de Transparencia y destinada 
específicamente al fomento de la participación ciudadana 
y la transparencia.
El DOCV del lunes publicaba la relación de municipios 
beneficiarios entre los que se encuentran varias 
poblaciones y Vinaròs “se queda fuera al obtener tan solo 
una puntuación de 52,71 sobre 100”.
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El Hospital Comarcal de Vinaròs ha modernizado la 
unidad de Esterilización con la renovación de parte 
de su equipamiento y la adquisición de material 
de última tecnología que posibilita así triplicar, 
en el mismo periodo de tiempo, la capacidad de 
esterilización tanto del área quirúrgica como de 
los otros servicios hospitalarios que requieren 
también componentes estériles para su atención 
diaria. 
De esta forma, se ha dotado al servicio con un 
nuevo esterilizador a vapor con capacidad para 6 
contenedores de gran tamaño, sistema de control 
más potente, pantalla táctil, eficiencia en el 
consumo tanto de agua como de energía y menú 
de navegación intuitivo.

Proceso más ágil, eficiente, sostenible y seguro
Cabe destacar que este equipo sustituye a un 
aparato que tenía una antigüedad de 25 años 
con una capacidad limitada de 2 contenedores 
grandes, por lo que la unidad de esterilización 
consigue así triplicar la capacidad, acortar tiempos, 
aumentar la sostenibilidad medioambiental e 
incrementar la seguridad del proceso de limpieza 
y esterilización del material quirúrgico y del 
material textil del personal sanitario. La inversión 
en este nuevo equipamiento ha tenido un valor de 
50.000 euros.
Además, el mismo plan de renovación ha incluido 

una ventana guillotina que comunica la zona sucia 
(a la que llega el material contaminado por su uso 
en el quirófano) con la zona limpia (en la que se 
lava el material y después se esteriliza), de modo 
que evita el paso de un lugar a otro por el pasillo 
exterior, agilizando el proceso y dotándolo de 
mayor seguridad. 
El equipamiento se ha completado también con la 
adquisición de dos carros hidráulicos para la carga 
y descarga del nuevo esterilizador a vapor y unos 

guantes de fibra especial que soportan los 135º 
a los que sale el material descontaminado, por lo 
que permite manipular los contenedores con total 
seguridad para el personal sanitario. 
La Unidad de Esterilización del Hospital comarcal 
de Vinaròs tiene una plantilla formada por 1 
personal de enfermería y 4 auxiliares y ofrece 
servicio de esterilización en horario de mañana y 
tarde.

El Hospital comarcal de Vinaròs moderniza la unidad de esterilización con equipamiento 
que triplica la capacidad
Sanitat dota al servicio de un nuevo esterilizador a vapor, una ventana guillotina, dos carros de 
transporte hidráulicos y guantes de manipulación a altas temperaturas

Després del recompte de vots populars 
i de la deliberació del jurat d'experts, 
aquest dimecres Turisme Vinaròs 
ha donat a conèixer els noms dels 
restaurants guanyadors del VIII TapaTour 
del Llagostí de Vinaròs, que es va dur a 
terme entre l'1 i el 31 de juliol. 
Amb un 25.49% dels vots, el primer 
premi del públic del Tapatour 2017, ha 
estat per al restaurant Vinya d'Alòs, amb 
la tapa "Lingot de llagostins amb crema 
de marisc". En segona posició i el 18.30% 
dels vots, ha quedat el restaurant La Isla, 
amb la seua tapa d'algues marines amb 
cruixent de pasta brick i llagostins en 
textures.
Basant-se en una sèrie de criteris tècnics, 
un jurat d'experts també va realitzar la 
seua pròpia valoració, determinant que 
el guanyador del primer premi del jurat 
fos per al restaurant Rafel Lo Cristalero, 
per el seu artifici de llagostins. En 
segona posició ha quedat el restaurant 
Miramar, amb la tapa "Llagostins Mare 
Nostrum".

"Hem tingut propostes de gran qualitat 
i ha estat una edició molt competida. 
Des de Turisme volem felicitar a tots els 
restaurants participants, a les persones 
que van votar la seua millor tapa i també 
als patrocinadors d'aquesta iniciativa: 
xocolata CREO, Formatges de Catí, Vins 
Magnanimus i Paddle Van", ha indicat el 
regidor de Turisme i Comerç, Domènec 
Fontanet.
El restaurant guanyador del primer lloc 
en cada categoria rebrà com a premi un 
xec de 150 euros, que li serà lliurat el 
proper 25 de setembre, durant la nova 
edició del Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs. Els que 
assisteixin a aquest esdeveniment 
podran provar de nou les tapes 
guanyadores.
D'altra banda, entre tots els votants que 
van participar al Tapatour, se sortejaran 
diversos lots de productes, així com 
una visita guiada i classes de pàdel surf 
ofertes pels patrocinadors d'aquest 
Tapatour 2017.

El VIII Tapatour del Llagostí de Vinaròs ja té guanyadors
Els restaurants Vinya d'Alòs i Rafel Lo Cristalero aconsegueixen el primer premi 
en la categoria de vots populars i en la del jurat d'experts, respectivament.
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

Després de realitzar diversos 
treballs d’adequació, el que ha 
suposat una inversió d'uns 6.000 
euros, el nou aparcament a la part 
alta del carrer Sant Francesc estarà 
obert ja durant la Festa del Llagostí 
d'aquest 10 d'agost.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, ha explicat que la Brigada 
Municipal ha treballat dur per tindre 
a punt el terreny per a aquesta 
data, ja que es concentren una gran 
quantitat de persones amb els seus 
vehicles en aquesta zona.
"En els últims dies s'ha anivellat 
el terreny amb maquinària, per 
deixar el sòl compactat i homogeni, 
i també s'han retirat i reubicat 
algunes de les tanques que 

voltaven tot el recinte", ha detallat 
Alsina.
En les properes setmanes està 
previst que es duguen a terme 
altres millores, com el reforç dels 
punts de llum, per a una millor 
il·luminació a l'àrea. De moment, 
l'única entrada i sortida habilitada 
per aquest aparcament és la que es 
troba al carrer Raquel Forner.
"Creiem que aquesta era una 
inversió prioritària en aquests 
moments, per poder oferir a la 
ciutadania i als nostres visitants una 
nova zona d'aparcament gratuïta 
propera al nucli urbà. Amb aquesta 
opció esperem minimitzar la manca 
de places d'aparcament al centre", 
ha conclòs el regidor.

El nou aparcament del Carrer Sant Francesc estarà obert per a la Festa del Llagostí 
L'Ajuntament ha fet una inversió d'uns 6.000 euros 
per poder adequar el terreny i les tanques

Vinarossencs i visitants ja poden 
gaudir del nou parc de cal·listènia 
situat a la zona arbrada del passeig 
Fora del Forat. Per a la realització 
d'aquest projecte, explica el regidor 
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, 
l'Ajuntament ha invertit més de 
15.000 euros en la compra d'elements 
per als exercicis i l'adequació de la 
zona amb una solera de formigó.
A més, s'han col·locat lloses de goma 
reciclades dels parcs infantils de la 
localitat, per millorar l'experiència 
dels usuaris que utilitzen aquestes 
instal·lacions. "Per acabar de 
completar els treballs en aquesta 
àrea, que inclou també el recentment 
remodelat parc sènior, s'instal·laran 
en les pròximes setmanes diversos 
focus de llum que reforçaran la 
il·luminació. D’aquesta manera 
els veïns i veïnes podran gaudir 
d'aquestes instal·lacions fins més 
tard en els mesos de tardor i hivern ", 

ha indicat Alsina.
Per la seua banda, el regidor de 
Govern Obert, Hugo Romero, 
ha recordat que aquesta és una 
proposta dels pressupostos 
participatius de 2017 que se suma a 
altres ja realitzades, com la millora de 
les instal·lacions esportives de vòlei 
platja i l'adequació de l'aparcament 
de l'estació de tren. 
"Veiem com, a poc a poc, la 
participació ciutadana va obrint-
se camí amb petits projectes i 
processos participatius com aquest, 
de manera que estem molt contents. 
De fet, ja estem treballant de ple en 
la nova edició dels pressupostos 
participatius de 2018, procés que 
començarà en breu i en el qual la 
ciutadania tornarà a tenir un paper 
protagonista ", ha destacat Romero. 
En aquesta línia la regidora d'Esports, 
Begoña López, ha explicat que 
aquesta actuació era una demanda 

de l'associació de cal·listènia local que 
ha estat atesa i en la que han treballat 
diverses regidories en coordinació 
amb la Brigada Municipal.
“Aquest parc s'uneix a tot un seguit 
de millores que en els darrers mesos 
s’han dut a terme al passeig de Fora 
del Forat: la remodelació del parc 
infantil, la reparació de la carpa de 

l'Atlàntic i la recuperació del Limbo 
com a espai cultural, entre altres. Tot 
això ha donat vida i color a aquesta 
zona tan important de la nostra 
localitat, que en els últims anys havia 
quedat una mica deteriorada", ha 
conclòs la regidora, qui ha desitjat 
que els usuaris puguen gaudir de les 
noves instal·lacions.

Vinaròs estrena parc de cal·listènia, una de les propostes dels pressupostos participatius
Aquesta actuació ha suposat una inversió de més de 
15.000 euros i busca oferir unes millors instal·lacions 
per a aquesta pràctica esportiva

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 
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Centenares de vinarocenses y turistas se cortaron el lunes –día libre 
de los peluqueros- el cabello en Vinaròs   por una causa solidaria. 
La Asociación de Peluquerías, en colaboración con la concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento organizaron 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 participaron en este evento que tuvo lugar 
en pleno paseo marítimo de la localidad, y en el que se realizaron 
cortes de pelo a tan solo cinco euros, recaudando un total de 2.915 
euros, con un total de 563 tickets vendidos. Era ésta una doble cita 
solidaria, ya que también se recogieron 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 superar la enfermedad.
Para colaborar en esta acción solidaria en la que todo el mundo 
que lo deseara se podía además beneficiar de un corte de pelo a un 
precio muy reducido,  había dos formas de hacerlo. Por un lado, hubo 
una fila cero para quien quisiera realizar una aportación económica 
y por otra para los que querían cortarse el pelo, podían hacerlo por 
el módico precio de 5 euros en horario de mañana y tarde.
Esta fue la quinta edición consecutiva de esta 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 se corta el pelo por Afaniad
La Asociación de Peluquerías recauda 2.915 euros en la 
quinta edición del corte de cabello solidario
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SE BUSCA CONDUCTOR
DE AUTOTAXI VINARÒS

% 642 857 037 

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

venda a
‘Els Diaris’

NOVETAT
del llibre d’història de Vinaròs

Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats en la premsa local, 
gairebé sense interrupció 
des de 1969, és autor de: 

A cavall de la Utopia. 
Alcanar (1905-1939), 
Cossetània 2001

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

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

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

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

Col·lecció: “Història de 
Vinaròs del 1876 al 1939”
Ramon Puig Puigcerver 

VOLUMS PUBLICATS

LA RESTAURACIÓ 1
El regnat d’Alfonso XII. 
Vinaròs. (1876-1885)

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria 
Cristina. 
Vinaròs (1885-1902)

LA RESTAURACIÓ 3
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1902-1909)

LA RESTAURACIÓ 4
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1909-1918)

Vinaròs 1909-1918
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La

antinea

Ramon Puig Puigcerver

Amb el pensament, el cervell es relaciona amb el cos i, 

plegats, generen sentiments, sensacions i estats d’ànim segons 

la interpretació que fem de la realitat externa. Si la idea que 

tenim del món no va més enllà del passat més immediat, tot 

els intents de millorar-lo quedaran en canvis de forma amb 

el mateix contingut. Però si tenim la possibilitat de retrocedir 

en el temps per conèixer estructures de convivència social 

contraposades al model que ens han imposat, entendrem 

millor els aspectes negatius del present, podríem començar 

a canviar-lo i preparar el futur amb l’absoluta seguretat que 

seria millor en tots els aspectes.

Tot té una explicació senzilla. Si refl exionem amb conei-

xement de causa, ens adonarem que l’origen dels problemes 

no són les persones, els polítics, l’ambició o la demagògia, 

ja que corrupció, atur, guerres, misèria, atemptats, malalties 

cròniques, amors i desamors, són la sang que corre per les 

venes del sistema. L’Estat és un monstre insaciable que per 

sobreviure ha de fagocitar-ho tot, mentre que els qui formem 

el poble som creadors de tota la riquesa que li assegura —

cada vegada en més quantitat— l’obtenció de recursos per 

competir amb els altres estats, fi ns al punt de posar en perill 

la condició humana i convertir-la en esclava.

La
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“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs 
1909-1918” de Ramón Puig
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fotonotícies
Dames 
infantils 
en la 
entrega 
de trofeus 
de la 
travessia 
del port

Cruz Roja asamblea Local en Vinaròs agradece 
al Ayuntamiento de la ciudad y al Gimnasio 
Gentsana la donación de 1455 €, fruto de la 
recaudación de la representación del pasado 
25 de junio del musical Gina’s club. Este dinero 
serà destinado a los proyectos de extrema 
vulnerabilidad que se desarrollan en esta 
asamblea local

José Luis Callau y Rafael Selma 
continúan su viaje en bici por 
la Vía de la Plata y Camino 
Sanabres con destino a Santiago 
de Compostela, desde Sevilla.
Durante su recorrido han 
visitado distintas ciudades, tales 
como Zafra, Merida,   Cáceres, 
Salamanca o Zamora.
En su visita a la capital charra 
visitaron a Agustín Miralles 
Boix, cónsul honorario de 
Vinarós en Salamanca, quien les 
acompañó por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad

Repte 10k. Penúltim entrenament conjunt abans del 10k nocturn de Vinaròs. 

Todas las mañanas de 10:30 a 11:30 h. la monitora de Gentsana, Eva Miralles Febrer, imparte la sesión de 
aeróbic en la playa del Fortí. Las tardes de martes y jueves, además Cubbá y Batuka.

Los argentinos Alberto Camilletti y Silvia 
Schamper han estado por primera en Vinaròs y les 

ha encantado la localidad y su gastronomía

Disfrutando del Fora Forat
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El pasado día 27 tuvo lugar en los 
autocines Race de Madrid “la Premier” 
para España de la película Transformers 
5: El ultimo caballero. Este pase fue 
para la prensa y demás especialistas   
del mundo del cine e invitados 
famosos. La familia Folch Julve fue otra 
vez contratada para dicho evento por 
Paramount Pictures  Spain y Hasbro, los 
organizadores con los derechos de la 
marca Transformers. Los vinarocenses 
hicieron el fotocall delante de toda la 
prensa especializada dejando a todos 
maravillados con sus espectaculares 
trajes de los 2 robots más famosos de la 
saga, Optimus Prime y Bumblebee de 
2,40 metros de altura.
Enhorabuena a los vinarocenses que 
continúan su gira por  España.

El pasado domingo día 6 tuvo 
lugar en las instalaciones del Club 
Náutico Vinaròs la tradicional 
Fiesta Infantil organizada por el 
Club y con la colaboración de la 
Regiduría de Cultura i Festes. Más 
de 100 niños pudieron disfrutar 
de una divertida jornada en 
la hubo concurso de pesca, 
talleres infantiles de globoflexia, 
pintacaras, decoración de bolsas 
y piñatas. Al finalizar el acto que 
contó con la presencia de la 
reina y damas infantiles de las 
fiestas de Vinaròs se ofreció una 
medalla distintiva a todos los 
participantes y una chocolatada. 

FIESTA INFANTIL

Los transformers de Vinaròs en 
la Premier de Madrid

Proclamada reina major de les festes de Vallibona, la 
vinarossenca Olga Calvo Beltrán i dames, la benicarlanda 
Clara Altaba i la vinarossenca Paula Ortí. La reina infantil, Laia 
Meseguer i Yanai Cuevas i Núria Celma les dametes. E.Fonollosa

Reunió de la família Polo
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Elecciones a Presidente  entre los cofrades 
de las Cofradías

La Federación de Cofradías, al hacer expirado el plazo de 
mandato, convoca elecciones a 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.

Vinaròs, julio 2017
    El Presidente: Salvador Oliver Foix

El pasado jueves día 3 del presente 
mes, en el “Hogar San Sebastián” 
de nuestra ciudad, se le rendía 
homenaje a la residente Dña. NIEVES 
ALSINA AGUT, la cual el próximo 
lunes día 7 cumpliría sus ya 103 años 
de edad.
La gentil concejala de Política Social, 
Igualdad y Discapacidad de nuestro 
ayuntamiento de Vinaròs, Mamen 
Ruiz Rueda, se presentaba en el 
“Hogar San Sebastián” portando una 
decorativa tarde de cumpleaños, la 
cual entregó de parte del consistorio 
a nuestra ya mas que centenaria 
la Sra. Nieves. Junto a ella estuvo 
en todo momento su hermano, el 
cual deseó acompañarla en este 
entrañable momento. También se le 
hizo entrega de una segunda tarta 
de cumpleaños.

Por cierto y haciendo un paréntesis, 
era la primera vez que asistía a una 
fiesta como esta, y pude observar 
lo querida que es Mamen, tanto 
por las Hermanitas, como por los 
allí residentes, a los cuales a todos 
saludó de forma efusiva y amorosa. 
Tal cosa, honra a esta joven e inquieta 
concejal de nuestro ayuntamiento.
Referente a Nieves, les diremos 
que nació en la vecina localidad de 
Benicarló el 07/08/1914. Después 
de trasladarse a residir en Barcelona 
donde fue una afamada modista, en 
la etapa de su jubilación se volvió de 
nuevo a su Benicarló natal.
Desde hace seis años reside en el 
“Hogar San Sebastián”, donde es 
perfectamente atendida por las 
Hermanitas y personal de la casa, y 
donde es querida y apreciada por 

todos.
Dña. Nieves, feliz cumpleaños, y ha 

esperar el próximo año en que lo 
podamos ver y contar.

103 Aniversario de Dña. Nieves Alsina Agut
Salvador Quinzá Macip

Com cada any, quan aplega el mes 
d’agost, el carrer de l’Angel s’omple 
de flors, de música, de festa, d’antic 
veïnat  i de xiquets que vénen de 
diferents carrers del poble i fins i tot 
de més lluny a participar en la festa 
infantil que, després del berenar 
popular, s’organitza per conmemorar 
la diada de l’Àngel.
Els majorals, gairebé sempre els 
mateixos ja que el carrer compta 
amb poc veïnat, esperem amb il·lusió 
el dia 2 i ens alegrem de saludar a 
tothom que ens vol acompanyar 
en la celebració. Des de fa un parell 
d’anys, fins i tot muntem una xicoteta 
exposició de fotografies, veritables 
documents històrics de la nostra 
tradicional festa i ens fa molt de goig 
veure com la gent s’emociona quan 
reconeix familiars i amics, bastants ja 
desapareguts, però vius en el record 
del veïnat.

Festa del carrer de l’Àngel
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www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.netSeguiu al Vinaròs.News 

Vinaròs va donar inici el divendres a la nit el Summer 
Carnaval amb el sopar a la fresca en el passeig de Fora 
Forat, acte multitudinari al que van acudir al voltant de 
2.000 persones, més que en edicions anteriors, ja que 
posteriorment comptava amb l'al·licient d'una Festa 
Petarda que incloïa l'actuació de la drag queen Sethlas, que 
amb el seu nombre transgressor amb els seus vestits de 
Verge i de Crist crucificat va conquistar la vintena edició de 
la Gal·la Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. 
Sethlas va realitzar tres actuacions (a les 00.30, la 1 i la 1.30 
de la matinada), però la més esperada era precisament 
l'última, que va ser la que li va valer el primer lloc i va estar 
a més al seu moment envoltada de polèmica per les seves 
referències religioses a la Verge i a la crucifixió de Crist. En un 
petit però molt cuidat escenari a manera de radiocassette 
dels anys 80, Sethlas va realitzar la mateixa actuació que li 
va valer el reconeixement a Canàries -encara que va faltar 
l'escena de la crucifixió- i va arrencar els aplaudiments del 
molt públic que es va congregar expressament per veure-
la, en una actuació transgressora que es va desenvolupar 
sense cap tipus d'incident. La festa va continuar amb el Dj 
Carlos Martorell fins a les 5 del matí.

El sopar a fresca i Drag Sethlas dónen inici al Summer Carnaval
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Vinaròs va celebrar el dissabte a la nit la Gala 
de Reines del Summer Carnaval, una manera 
de mostrar als turistes la imaginació que bolca 
i com viu la ciutat aquesta festa que se celebra 
al febrer. L'esdeveniment es va iniciar una hora 
més tard del previst per la presència de pluja 
moments abans de l'inici, i quan es portava 
una hora i mitja de gala va tornar a fer acte 
de presència una tempesta i es va haver de 
cancel·lar l'acte quan faltaven 12 reines encara 
per sortir. Va ser presentat per Dj-J-Nathan i 
Keunam –finalista del programa ‘Tu cara no 
me suena todavía-, que va realitzar algunes 
paròdies musicals com la de Shakira, que 
va arrencar els aplaudiments dels centenars 
d'assistents que van omplir l'avinguda de 
Fora Forat. L'inici va ser amb l'actuació de les 
reines infantils, mentre es van intercalar les 
excel·lents actuacions de ball de Gentsana i 
Locura. Després va ser el moment de les reines 
de les comparses, que van tornar a lluir els 
espectaculars vestits que van treure el passat 
carnaval. A més, a la tarda es va poder apreciar 
una exposició dels vestits de les reines.
Des de la COC es va lamentar la cancel·lació, 
abans d’hora de la gala. “Moments abans de la 
gran Gala, ens vam veure obligats a transportar 

tots els vestits a la carpa adjacent al recinte 
a causa de la pluja. Davant això i havent de 
tornar a provar equips, transportar i organitzar 
els vestits, acabar de vendre entrades i tots els 
treballs d'última hora que ens vèiem obligats 
a realitzar davant aquest fet, la Comissió va 
decidir retardar la gala una hora, anunciant-
ho a les xarxes socials i a tothom que estava 
esperant a entrar al recinte”, han indica en un 
comunicat.
“És una pena no poder controlar la meteorologia 
i que mesos d'organització i dies de dur treball 
i il·lusió des d'aquesta comissió es tirin per 
la borda per un capritx del temps que a cap 
moment estava pronosticat. Des d'aquí volem 
demanar disculpes al públic, però sobretot a 
les nostres reines per no poder haver gaudit al 
complet de la gala. Ens agradaria agrair a totes 
les reines i representants que  ens van ajudar 
a intentar organitzar-nos i moure vestits en 
aquests moments de caos. 
Una vegada més, a les nostres reines, GRÀCIES 
i mil gràcies per defensar el vostre regnat. 
Algunes vau poder mostrar, una vegada 
més, el gran que és el nostre carnaval. A les 
que no, us manem molts ànims i sentim els 
inconvenients causats”, concloia el comunicat.

La pluja interromp la gala de reines del Summer Carnaval
L'acte es va iniciar una hora tard per l'aigua i va concloure quan faltaven 12 reines encara per sortir

Fotos: X.Flores/M.Castejón
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La batalla de globos d'aigua, la masterclass de zumba i la segona carrera popular van concloure els actes del carnaval d'estiu
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CULTURA

   ·   964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

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

Teatres 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

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

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

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

NO SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen
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Artes Gráficas Castell Impresores

Aurora
¡Noche sombría!
las nubes han taponado
la sonrisa de la luna

Casi amanece; despacio, el sol
el horizonte ilumina.

Se contornean los montes
y resurge nueva vida.

De sus guaridas salen
los conejillos y ardillas.

En el río los cangrejos
se refugian en la orilla.

Los mirlos y rusieñores,
las torcaces y perdices
inician cantos rituales
al encontrarse felices.

Nuevo día, vida nueva
natural filosofía
que la humanidad debiera 
adoptarla con su vida

Carlos García Gallardo

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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CULTURA

La Capella Santa Victòria acull una 
magnífica exposició de maquetes 
de vaixells de Juan Roda. La podreu 
veure fins al 20 d'agost, de dimarts 
a diumenge de 18:00 a 21:00 hores. 
La mostra va ser inaugurada el 
passat 3 d’agost amb presència del 
regidor de Cultura, Marc Albella, 
que va destacar el minuciós treball 
i l’esforç artesà de l’autor.

Les maquetes de 
vaixells de Juan Roda, 
a la capella de Santa 
Victòria

La seu de l’associació Cultural 
Amics de Vinaròs acull una 
exposició de Francisco Gombau, 
“Cañero”, inaugurada el passat 8 
d’agost. 
Alfredo Gómez va explicar que es 
tracta d’una retrospectiva de la seua 
obra especialment seleccionada 
i que es tracta d’un home molt 
polifacètic i col·laborador actiu 
de la cultura local. “Són una 
mostra dels llocs preferits de Paco, 
de Vinaròs i Andalusia, és una 
aquarel·la molt solta i colorista, 
feta en molt de sentiment, i això es 
nota i es transmet en la seua obra”, 
va indicar. 
Després de la inauguració es va 
procedir a mostrar l’ampliació de 
la seu de l’associació als assistents.

Exposició de Francisco Gombau a la seu d’Amics de Vinaròs

Amics de Vinaròs ha ampliat la seu

Fotos: E.Fonollosa

Fotos: E.Fonollosa
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Contra l'atur, treball digne

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

¿Hasta dónde tensa la cuerda?
Por Elísabet FernándezPer Mamen Ruiz

RESTES VEGETALS O NO 
Gràcies PP
Per Jordi Moliner

Tots sabem el problema de l'atur 
i el mercat laboral en general i 
el juvenil en particular, amb una 
llei laboral del Partit Popular que 
ha aconseguit que els contractes 

i sous dels nostres joves siguen una autèntica 
vergonya, és un dels principals problemes que en 
un futur pròxim més ens afectaran als espanyols: 
sense l'empenta econòmica de la gent jove, és 
impossible que un Estat puga aguantar de cap 
altra manera que endeutant-se cada vegada més.
És per això que aquest greu maldecap, el del 
mercat laboral al nostre poble, és un dels més 
preocupants que a Som Vinaròs ens podem trobar, 
ja que es tracta d'un problema agreujat per la 
impossibilitat des d'un ajuntament de poder 
legislar per solucionar-ho. Però no per això la 
nostra actitud i la de l'equip de govern ha sigut la 
de quedar-se de braços plegats. Aquesta setmana 
hem pogut anunciar que l'Ajuntament de Vinaròs 
ha contractat a catorze joves desocupats del nostre 
poble per un període d'un any. Les diferents ajudes 
i subvencions per combatre l'atur aconseguides 
gràcies al treball dels regidors i tècnics del 
consistori, sumades a l'aportació econòmica de 
l'Ajuntament, han fet possible aquest fet. Un grup 
de xics i xiques vinarossencs podran durant aquest 
any formar-se i acumular experiència professional 
al costat dels tècnics i treballadors de l'Ajuntament, 
cosa que estem segurs que els permetrà afrontar el 
seu futur laboral amb moltes més facilitats de les 
quals s'han trobat fins ara.
Sabem que només és una gota dintre del greu 
problema social que és l'atur al nostre país. Però 
també sabem que són aquestes accions les que 
fan entendre als veïns que no per a tots els polítics 
les prioritats dels diners públics són la construcció i 
l'urbanisme, i que és el seu dret exigir que així siga, 
per molt que d'avall cap amunt coste tant canviar 
les lleis i les formes de fer política.

Unes de les màximes 
p r e o c u p a c i o n s 
d'aquest equip de 

govern, i de la regidoria de Medi Ambient  són  els 
abocaments incontrolats pel terme, així com el 
sistema d'arreplegada de petites restes de jardineria 
per a particulars. El primer problema  és  molt 
recurrent en el temps i a pesar dels esforços fets per 
a evitar-ho no esta donant el resultat que voldríem, 
no podrem comprendre com tenint, un ecoparc fixe 
i un altre mòbil, més un servei gratuït d'arreplegada 
de mobles  a domicili, com ens compliquem la vida 
carregant les deixalles a un vehicle, anar al camp i 
llençar-ho d'amagat. La falta de civisme, empatia i 
educació és evident i, malauradament, només té una 
solució, la sanció i és el camí que anem a emprendre.
L'altre problema  és  pitjor,  és  una altra  herència 
rebuda per l'anterior equip de govern,  una 
altra  de les meravelloses idees que van tindre. 
Davant  de l'incivisme  de molta gent que llençava 
les restes dels seus jardins  per tot arreu, que van 
pensar,  doncs  "oficialitzar"  més  de 30 llocs per 
a deixar les restes i ja passarà l'Ajuntament i ho 
arreplegarà. Primer era una empresa externa la que 
feia aquest servei, i després ho van introduir com a 
millora en el contracte de jardineria, millora que 
des  del  primer dia va ser insuficient per arreplegar 
l'enorme quantitat de restes que es dipositen, havent 
d'ampliar-se el servei, amb l'increment de costos per 
a netejar tots els punts. Aquesta idea ja va nàixer en 
mal peu ja que alguns usuaris no van respectar en cap 
moment les condicions d'ús, i fruit de la laxitud en el 
control d'aquest punt, s'ha produït una perversió en 
el  ús  que ha convertit aquest servei en uns nius de 
brutícia, donant molt mala imatge a les nostres zones 
turístiques i molts problemes per la  seua  neteja. 
La millora incloïa un camió durant 8 hores per a netejar 
els punts,  sense cap mena de dubte,  insuficient, de 
tal forma que actualment es tarda tres dies amb eixe 
camió més un altre amb dos homes de reforç per afer 
el triatge manual. Això representa un cost de més de 
60.000 euros anuals, cost totalment inassolible. Vam 
intentar fa un any minimitzar les restes i controlar una 
mica la situació amb una campanya de sensibilització, 
nova cartelleria i reubicació d'alguns punts. Però no ha 
estat possible, així que anem a emprendre una nova 
etapa de gestió i control d'aquest.  Instal·larem nova 
cartelleria amb més idiomes, reubicarem i suprimirem 
alguns punts, ampliarem a Dissabte i Diumenge, 
tindrem  més  control policial,  instal·larem  càmeres 
de vigilància aleatòries. I traurem a concurs públic el 
contracte de replegada i neteja dels punts. Nosaltres 
podem fer molts esforços, però si els veïns dels 
punts no es consciencien no hi haurà res a fer. Però 
també  és  qüestió de  cadascú a on vol i en quines 
condicions ho vol fer. En fi una altra empastrada del 
PP que ens toca intentar arreglar, i el pitjor  és  que 
trauen pit!!.

En algunas ocasiones 
a todos nos cuesta 
c o m p r e n d e r 

determinadas cosas cotidianas que suceden 
en nuestro día a día. Es cierto que según en el 
ámbito en el que nos sucede las asimilamos 
de una manera u otra, pero la verdad es 
que hay cosas que nunca llegaremos a 
entender. Eso mismo sucede, por ejemplo, 
en hechos cotidianos que ocurren en nuestro 
Ayuntamiento, provocados por los que dicen 
gobernarnos. 
Y para muestra un botón. Nadie con sentido 
común y un mínimo de objetividad puede 
llegar a entender cómo entre los mismos 
miembros del equipo de gobierno e incluso 
públicamente, recientemente así lo vimos 
en el último pleno, en continuas comisiones 
u otros actos públicos, se recriminan 
cosas de unos a otros, se culpabilizan de 
hechos realizados o dejados de realizar, de 
problemas ocasionados por una gestión de la 
izquierda que hasta ahora era muy mejorable 
y que con el tripartito es manifiestamente 
deficiente... y los que en ese momento 
están siendo "reprochados", habitualmente 
los socialistas, ni se inmutan, como si con 
ellos no fuera el tema, como si el PSOE local 
empezara su historia con Guillem Alsina y los 
tres que le acompañan en la legislatura con 
peor resultado en las urnas y sin que asuman 
ningún tipo de responsabilidad.
¿Tan atados se encuentran que están incluso 
dispuestos a tragar todo tipo de comentarios 
que denostan el pasado de su propio partido? 
¿se trata de ansias de poder? ¿de los sueldos 
y las dedicaciones que pactaron que todo lo 
cubren? ¿simplemente indiferencia a lo que 
los demás digan u opinen?
Está claro que nos tienen acostumbrados a 
estas cosas y más, convocar asambleas para 
parecer que escuchan las problemáticas que 
los ciudadanos plantean y luego hacer lo 
que quieren, realizar algún tipo de acto o 
gestión sin avisar y en caso de que salga mal 
culpar a otros y eludir las responsabilidades 
de cualquier gobernante, anunciar temas a 
bombo y platillo y ver que después nada de 
lo dicho corresponde con la realidad, dar una 
rueda de prensa con un tema concreto y a 
los 4 días otro concejal en otro medio decir 
lo contrario a lo que dijo su compañero, y así 
un sinfín de cosas. Recordar a estas alturas la 
auditoria ciudadana inmediata o la comisión 
de investigación sobre los viajes a Londres 
y Roma con dinero público son muestras 
de la nula transparencia que atesoran estos 
gobernantes.
No sabemos cuánto aguantará esta situación. 
¿Será capaz el tripartito de gobernar con 
sentido común? ¿El PSOE local dejará de ser 
vasallo de Podemos? ¿Terminará Compromís 
con dos concejales o se partirá el grupo en 
pocos meses? En definitiva, ¿durará mucho la 
cuerda tensada o se irá deshilachando por el 
camino? Se aceptan apuestas.
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“Tallada de cabells solidària”
Per Maria Dolores Miralles

Pacte d’Estat contra la violència masclista, un principi per construir la igualtat
Katia Torrent Fuertes, membre de l’Associació Femme Força Vinaròs

Aquesta setmana, el PVI 
vol  donar les gràcies a 
l'Associació de perruqueries 

de Vinaròs, per engegar la cinquena edició dels 
“talls de pèl solidaris. Una volta més, ens mostra 
un col.lectiu molt actiu, implicat i solidari amb tota 
la ciudadania vinarossenca. I per què diem això? 
Doncs perquè la tallada de cabells solidaris va 
tindre lloc el dilluns 7 d'agost, dia de seu descans 
setmanal. 
El lloc escollit per fer el Tall de pèl solidari,  fou 
com els darrers anys l'àgora del passeig marítim, 
al costa de l'antic col.legi San Sebastià.De sobte 
aparegué una perruqueria a l'aire lliure, en horari 
obert pel mati i per la vesprada. Una vintena de 
perruqueries de l'associació participaren en aquest 
esdeveniment. El preu establit per la tallada de 
cabells, fou simbòlic, només cinc euros, que aquest 
any van a benefici de l'associació Afaniad.
Com tots els anys hi havien dues files, una per a les 
persones que volien col.laborar tallant-se el pèl i 
una altra zero per  a les persones que desitjaven 
fer la seua aportació. Aquesta iniciativa té una 
doble finalitat donat que, d'una banda, es fa per 
beneficiar tant a aquelles persones amb dificultats 
econòmiques que pugen tallar-se el pèl a canvi de 
pocs diners, i per un altre, la quantitat econòmica 
recapatada es destina a una associació que lluita 
per una bona causa. 
Els perruquers al mati estaven molt contents, per 
l'alt grau de participació, amb 546 tickets venuts, 
13 metxons solidaris i una recaptació de 2.915€. 
Volem finalitzar l'escrit, agraïnt una volta més 
l'esforç de l'entitat, per realitzar aquest acte  
solidari que creïem que està totalment consolidat 
i també volem donar les gràcies a tots els veïns i 
visitats que han participat per una bona causa que 
malauradament tots ens sentim molt propera.

La Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats 
va donar llum verda el 28 de juliol passat, amb 
quinze anys de retard (Llei Orgànica de 2004 de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere), 
al Pacte d’Estat contra la Violència Masclista, 
negociat per la subcomissió durant els últims sis 
mesos. Els partits han necessitat quasi mil dones 
assassinades per donar forma i pressupost a les 
mesures per començar a lluitar de forma efectiva 
i continuada contra una violència instal·lada 
en el dia a dia de la nostra societat, en la que 
es mantenen encara nombrosos motius de 
discriminació per motius de gènere. 
El Pacte té el consens de tots els partits polítics 
representats al Congrés i recull 200 mesures per 
a protegir les dones i els seus fills i filles de la 
violència masclista i una dotació pressupostària 
de fins mil milions d’euros en cinc anys per 
afrontar les mesures. El document acordat 
reconeix més tipus de violència masclista -no sols 
la que es dona en l’entorn de la parella- sinó que 
fa referència a totes les agressions que afecten a 
les dones pel fet de ser-ho (violacions, prostitució, 
mutilacions genitals, abusos sexuals...) en 
qualsevol àmbit (familiar, social, laboral...). 
El Pacte articula les actuacions en deu punts: 
sensibilització i prevenció, millora de la resposta 
institucional, perfeccionament de l’assistència 
a les víctimes, protecció dels menors, impuls 
a la formació dels agents implicats, millora del 
coneixement sobre el que suposa la violència 
masclista, atenció a altres formes de violència 
contra les dones, compromís econòmic i 
seguiment del pacte. 

D’altra banda, el pacte contempla que els 
ajuntaments recuperen les seues competències 
en aquesta matèria que els van ser anul·lades per 
la reforma del règim local que el PP va aprovar 
en solitari, la LRSAL, i a partir d’ara el seu paper 
serà fonamental en la promoció de la igualtat i en 
l’eradicació de la violència masclista. També s’ha 
acordat crear assignatures per parlar d’igualtat als 
centres educatius i a la carrera judicial, així com 
que les dones víctimes de violència masclista 
puguen accedir a 6 mesos de prestació per poder 
refer la seua vida i considerar víctimes les dones 
que hagen denunciat. El Pacte, com assenyalen 
les representants d’Unidos-Podemos, PSOE i 
Compromís és un acord de mínims, amb molts 
aspectes per concretar i desenvolupar, però és 
un bon principi i és prioritari que les mesures 
acordades es facen efectives el més ràpidament 
possible. 
En Vinaròs queda molt per fer, i no tan sols per 
part de les administracions. Totes i tots som 
responsables d'impulsar els plans d'igualtat a 
tots els nivells. La nostra associació vol ser una 
eina més per a les dones de la nostra ciutat que 
volem reflexionar per impulsar mesures que 
ajuden a seguir construint una societat sense 
violència contra les dones, més justa i igualitària.
La violència masclista és un delicte públic que 
hi ha que eradicar si volem una societat lliure. A 
la nostra Comunitat s’acaba de fer un pacte més 
contundent perquè equipara les víctimes de 
violència masclistes amb el terrorisme. Esperem 
que la voluntat política es traduïsca finalment en 
una voluntat real pel canvi social.

La actualidad 
desde todos los 
puntos de vista
www.infomaestrat.com
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Andrés Albiol
Caragolíllo gros

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE JULIOL DEL 2017 (I)

També li diuen gran gla de mar, en castellà gran bellota 
de mar. El seu nom científic és Balanus perforatus. 
És un crustaci de la subclasse dels Cirrípedes. Té una 
forma cònica o de volcà. Està compost per sis plaques 
calcàries laterals formant la corona exterior o closca, 
que estan fixades al substrat. Les seues parets són 
acostillades, poroses i les estries verticals. Vora basal 
recta amb quilla aplanada. La base pegada al substrat 
és discoïdal. Hi ha quatre plaques mòbils en la part 
superior, que són les de tancament de l'opercle, amb 
bandes longitudinals sense estries. 
El animal reclòs en l'interior té dos potes molt 
desenrotllades, que trau per l'obertura y estan 
ramificades per a filtrar de l'aigua el plàncton que li 
servix d'aliment. Per a la seua respiració té un sistema 
de bombament d'aigua a través de la cavitat del manto, 
que filtra 1 litro/h., a més d'absorbir el menjar. La corfa és 
de color terrós a lila.
Es reproduïx a l'hivern. És hermafrodita. Té òrgans 
masculins i femenins, però activa només el que vol. El 
mascle trau el seu llarg penis (fins a 30 vegades superior 
al cos del caragolillo) i ho va allargant com un filament 
per a buscar una femella receptiva. Els milers d'ous 
fecundats els retenen elles i quan eclosionen les larves 
són covades per elles, i després de la seua primera muda 
s'alliberen al corrent a partir de la primavera. Després 
patixen diverses mudes mes, fins que es fixen sobre 
roques per mitjà d'una espècie de ciment, o en fustes 
a la deriva, a la cuirassa de la tortuga bova, etc., però 
preferixen zones ombriues fins a 20 m. de profunditat, 
o pedres portuàries resguardades, en especial en la línia 
baixa de la marea, perquè no resistix llargs períodes 
de dessecació. També sol adherir-se en l'obra viva 
de les embarcacions, per a corroir la superfície d'on 
s'apeguen, a més que amb el fregament en l'aigua fan 
que l'embarcació reduïsca la seua velocitat navegant. 
Finalment va creixent fins a fer-se d'una grandària de 3 
cm.
Per les nostres latituds no sol ser comestible. En canvi 
hi ha països que són bullits i degustats en aperitius, i 
després dels seus caldos guardar-los per a sopes.

Los aires norteños mermaron las pesqueras
El viento de mistral en el litoral y el vendaval del norte mar adentro perjudicaron la 
extracción artesanal. El bou está de veda. La llum faena fuera. Los xarcieros pillaron poco. Y 
los palangreros también. En cambio las cotizaciones fueron elevadas.
La pesca de arrastre va por el último mes de parada biológica.
El cerco estaba operando por aguas valencianas y alicantinas.
Y las barquitas trasmalleras perdieron alguna jornada de trabajo por la marejadilla. Seis calaron 
las redes al langostino para atrapar poco. También llevaron sepia, caracol y galera. Uno se dedica 
al lenguado y rombo. Otro captura pagel, mabre y corvina. Y dos subastan langosta, bogavante, 
cabracho, rape, déntol, raya, chopa y mamona.
El palangre de costa, tres se dedicaron con anzuelo a la lubina, dorada y sargo. Y cuatro fueron a la 
bacoreta, pero vendieron pocas.
Un marrajero arribó rápido de alta mar con apenas 20 albacoras, 20 listados, 5 emperadores, 5 
marlines y 5 llampugas, puesto que amenazaba de oleaje.
Y otro pilló con línea de mano dos ejemplares de atún rojo, que pesaron 35 kg/pieza.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo desembarcó bastantes ejemplares de 3 Kg..

Ecos de ‘Mar’; Accidentes en la pesca en España
A las tripulaciones de los barcos pesqueros, evidentemente al trabajar en los mares, siempre se les 
ha considerado como uno de los trabajos mas peligrosos, pues las condiciones en que se desarrolla, 
el medio móvil de la embarcación, las inclemencias climáticas naturales, etc., desde hace tiempo, su 
trabajo ha sido catalogado como una profesión de alto riesgo.
Según datos estadísticos, la tasa de mortalidad de la pesca comparada al conjunto de todos los 
sectores españoles, es de diez puntos superior, y si la contrastamos con el segundo sector laboral 
que es la construcción, la diferencia es de cuatro puntos.
Las labores por modalidades pesqueras, el arrastre es el mas peligroso, pues acumula el mayor 
índice de accidentes graves y mortales. Hay 223 riesgos en dichos arrastreros, que van desde que 
el pescador inicia las faenas de pertrecho y preparación del buque para salir a faenar, hasta que tras 
regresar a puerto desembarca las capturas, subastas, etc. La accidentalidad mas grave se concentra 
en faenas pescando, como lesiones musculares por movimientos repetitivos, posturas no saludables, 
las tareas desarrolladas en las maniobras de largado y virado del aparejo, atrapamientos, proyección 
de fragmentos, golpes contra objetos móviles, etc.
Ahora un proyecto europeo (para varios países) entra en acción para prevenir éstos accidentes y 
hace un estudio cuyo objetivo identificar y prevenir dichos desastres. En un principio ya se están 
desarrollando 756 medidas preventivas con la finalidad de elaborar un programa de formación 
estandarizado para la prevención de éstos riesgos, adoptándose medidas para la formación de los 
marineros, y que conozcan aún mas los peligros que se enfrentan.

Semana con poca actividad en las pesquerías vinarocenses

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                            1.331 Kg.
Seitò (Boquerón)                        24.026
Melva (Canutera)                              80
Albacora (Atún blanco)             6.415
Llampuga  (Lampuga)                    74
Sorell (Jurel, Chicharro)               122
Peix espasa (Emperador)              186
Aspet (Espetón)                            13
Sardina                                           108
Bacoreta (Sarda)                              104
Varis (Varios)                                    398
                                                    _______
Total Cèrcol…………               32.932

PEIXOS
    Albacora (Atún blanco)               4.491
    Llampuga (Lampuga)                     63
    Japuta (Palometa negra)                40
    Peix espasa (Emperador)              284
    Bacoreta (Canutera)                     175

     Rallat (Bonito)                                             2
    Orà (Dorada)                                118
    Sorell (Jurel)                                   4
    Sard (Sargo)                                331
    Lliri (Anjova)                                    57
    Llobarro (Lubina)                            12
    Pagell (Breca)                                4
    Aspet (Espetón)                             5
    Morralla (Serranos)                                   2
    Bacoreta (Sarda)                        4.123
    Sorella (Jurel real)                        116
    Pagre (Pargo)                                12
    Biso (Estornino)                             24
    Corva (Corvallo)                              2
    Déntol (Dentón)                              11
    Vidriá (Mojarra)                               8
    Tord (Tordos)                                            3
    Varis (Varios)                                 92
                                                    _____
    Total ……...............                 9.980

MOL·LUSCOS:  
    Polp roquer (Pulpo roquero)           3
                                                       _____
    Total Palangre y Marrajera …. 9.983

PEIXOS
    Albacora (Atún blanco)               4.421 Kg
    Llampuga (Lampuga)                     50
    Japuta (Palometa negra)                28
    Peix espasa (Emperador)               88
    Bacoreta (Canutera)                     170
    Escrita (Rajada, Raya)                   57 
    Congre (Congrio)                           12
    Orà (Dorada)                                387
    Sorell (Jurel)                                   4
    Sard (Sargo)                                691
    Lliri (Anjova)                                    5
    Llobarro (Lubina)                             2
    Pagell (Breca)                              368
    Aspet (Espetón)                             10
    Bacoreta (Canutera)                     114

    Sorella (Jurel real)                          34
    Pagre (Pargo)                                25
    Biso (Estornino)                             22
    Corva (Corvallo)                              2
    Déntol (Dentón)                              46
    Vidriá (Mojarra)                              43
    Rom (Rémol)                                   8
    Varis (Varios)                                  7
                                                    _____
    Total ……...............                  6.587

MOL·LUSCOS:  
    Polp roquer (Pulpo roquero)           25
                                                     _____
    Total Palangre y Marrajera …. 6.613
          
PEIXOS
Peix espasa (Pez espada)                          2.659
                                                                     ______
Total Palangre o Marrajera….               2.659 
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El proper dissabte 12 d'agost, a partir de les 21:00 
hores, Vinaròs tornarà a viure una gran nit esportiva, 
amb la celebració de la quarta edició consecutiva del 
10K Nocturn a la localitat.
Aquest circuit, que discorre per la façana marítima 
de Vinaròs, amb sortida i arribada al Passeig Fora 
del Forat, està patrocinat per la Diputació Provincial 
i compta amb la col·laboració de les regidories 
d'Esport i Turisme de l'Ajuntament i el suport de 
moltes entitats esportives a nivell municipal.
En aquest sentit, la regidora d'Esports, Begoña 
López, ha volgut agrair l'ajuda de tots els voluntaris i 
organitzadors que fan possible aquesta prova, a més 
de la Brigada Municipal i la Policia Local. També ha 
donat les gràcies als participants, per creure en aquesta 
proposta que any rere any es realitza a la població. 
"Convidem a tots els runners a que tornen a formar 
part d'aquest esdeveniment a Vinaròs i a que 

vinguen a gaudir també del turisme amb les seues 
famílies, coneixent la nostra costa i els atractius 
turístics que ofereix la nostra localitat durant l'estiu", 
ha afegit López.
Luís Adsuara, organitzador del circuit, ha indicat que 
"ja són més de 300 les persones que s'han inscrit 
en aquesta prova, que busca unir el turisme, amb 
l'oci i l'esport". La previsió és poder arribar a les 500 

inscripcions en els propers dies.
Les persones que desitgen participar es poden 
inscriure en diversos establiments esportius 
de Vinaròs i poblacions properes, així com per 
Internet a través de les pàgines web www.mychip.
es i www.runnershome.es. Per a més informació es 
pot consultar també la web del Consell Municipal 
d'Esports (CME): www.cmevinaros.com.

INFO CME:
Atenció a la zona de pas del 
recorregut del IV 10K Nocturn 
Llangostí de Vinaròs. Demanen 
a la ciutadania que revise el 
recorregut i adapte els seua 
trajectes a l'horari i recorregut de 
la prova. Inici cursa 21:00 hores. 
Finalització: màxim 22:30 hores.
A mida que tots els corredors 
passen pel recorregut, s'anirà 
obrin el trànsit, per tant, 
demanen paciencia ja que 
la Zona del Centro en 30-40 
minuts tornarà a estar operativa. 
Zona de Costa Sur serà la més 
afectada ja que estarà més 
temps tallat el trànsit.
Gràcies
CME

El proper 12 d'agost torna el 10K Nocturn a Vinaròs
Les persones que desitgen participar 
en aquesta prova esportiva encara es 
poden inscriure tant en línia com de 
manera presencial en els establiments 
col·laboradors
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ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

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

Teatres 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

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

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

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

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

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

CARINYO
Pérez & Dislà

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

LOS ESCLAVOS DE 
MIS ESCLAVOS
Meridional Producciones

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

LA MEJOR CANCIÓN 
DEL MUNDO 
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

El diumenge dia 6 d'agost un any més es va 
celebrar la clàssica Travessia al Port de Vinaròs en 
les magnífiques instal·lacions del club Nàutic.
Aquest any els guanyadors van ser David Miranda 
del C.N. Vinaròs i Maria Soto del C.N. Fènix Manises, 
el millor equip en classificar els 5 primers nadadors 
en la prova de 2000 metres va ser el Club Natació 
Vinaròs amb els nadadors, David Miranda, David 
León, Andreu Navarro, Miquel Segarra i Marc 
Vea. El nadador més jove amb 5 anys va ser Rafa 
Ferrer del C.N. Vinaròs i el més vetera, Manolo 
Falco independent, trofeus patrocinats per la Caixa 
Vinaròs, l'equip amb més participants (també un 

clàssic ja) va ser el C.S.N.Rafelbunyol.
La primera travessia a ser l'adaptada que van fer 
una distància de 500 metres sent el guanyador: 
Ramon Meseguer.
La segona va ser la dels més menuts i el futur del 
club, fent una distància de 250 metres i guanyant: 
Joan Montserrat del C.N. Vinarós i Zaida Caballer 
del C.N. Rafaelbunyol.
La tercera va ser la de 700 metres amb prou nivell 
sent la guanyadora Sara Vea del C.N. Benicarló i 
Ramon Calatayud del C.N. Fènix Manises, l'última 
va ser la gran de 2000 metres, aquest any amb la 
novetat que van canviar el recorregut, amb molt 

bona acceptació per part dels participants, també 
vam tindre com a novetat la col·laboració de la 
Clínica Monleón on va fer massatges a tots els 
participants.
En acabar en va passar a fer l'entrega dels trofeus 
amb la presència de les dames de festes i el regidor 
de L'ajuntament Mar Albella.
Volem agrair a tots els col·laboradors, 
embarcacions, premsa i voluntaris, especialment 
a carnes Ros pel lot de productes de la rifa i als 
restaurants Bergantin i La Isla que vam obsequiar 
als guanyadors amb un sopar per a dues persones, 
gràcies a tots.

57ª Travessia al Port de Vinaròs

Els guanyadors absoluts de la travessia van ser David Miranda i Maria Soto

Andrea Cabré, Guillem Adell 
i Carla Masip, els nostres 
representats.  
La temporada atlètica de pista 
a nivell nacional, va tancar 
aquest cap de setmana el seu 
calendari, i ho va fer a l’estadi 
Joan Serrahima de Barcelona, en 
el que va voler ser un homenatge 
a les Olimpíades de 1992, ara 
que es compleixen 25 anys de 
la seva celebració; en efecte, 
al campionat van competir els 
millors atletes del moment del 
panorama español, però també 
va tenir temps per rebre els 
quatre medallistes olímpics; 
Fermin Cacho (or,1500m), Dani 
Plaza (or, 20kmm), Antònio 
Peñalver (plata, Décatló), Javier 

García Chico (bronze, perxa).
Pel que fa al Club Esportiu 
Vinaròs-Aigües de Vinaròs, va 
estar magníficament representat 
per tres dels nostres esportistes. 
La primera en participar va ser 
Andrea Cabré, amb la samarreta 
del Playas de Castellón, club del 
qual en som filials, i ho va fer 
de forma excel.lent aconseguint 
una magnífica plaça de finalista, 
en entrar 6a a la meta. La calor 
i la humitat no van permetre 
bons registres, però la posició és 
realment bona i se suma al llarg 
palmarès d’Andrea a les proves 
de marxa nacionals.
A la jornada de dissabte tarde, 
Guillem Adell prenia la sortida 
a les semifinals dels 1500m; un 

cop més, el migfondista del CEV 
aconseguia classificar-se per 
estar a la sortida en el màxim 
campionat, i a més en una prova 
de tant prestigi com els 1500m. 
El passi a la final, però, era poc 
més que impossible, ja que el 
migfons nacional passa per un 
moment molt dolç, i cadascuna 
de les curses classificatòries 
semblava una final.  Guillem no 
va voler passar desapercebut, va 
sortir valent i va estirar el grup 
per aconseguir com a mínim 
una bona cursa i bon registre; 
finalment va entrar 13è amb 
una marca de 3’55”. Un bon 
final de temporada i una bona 
participació per sumar a la seva 
llarga carrera.
La tercera de les nostres atletes, 
va ser Carla Masip, que després 
de guanyar el campionat 
promesa de 1500m i ser finalista 
al campionat d’Europa, afrontava 

el campionat “dels grans” amb 
la tranquilitat de la feina feta. A 
més, va voler canviar de distància 
i dissabte al vespre es presentava 
a les semifinals de 800m, la 
prova que li va donar dos ors 
en categoria júnior. Va passar 
les semifinals sense problemes, 
i diumenge es trobava de nou 
davant una final. En aquesta 
ocasió, amb la mundialista 
Ester Guerrero com a claríssima 
aspirant amb l’or, i Carla amb la 
6a marca de les vuit corredores 
de la final. Un cop més, en un 
llarg esprint final al que ja ens té 
acostumats, la nostra corredora 
va anar superant rivals i va entrar 
en una excel.lent 4ª posició, amb 
la que tanca una temporada per 
a recordar.
Agraïments al nostre 
patrocinador FACSA Aigües de 
Vinaròs i les col·laboracions de 
Nova Nutrició i Sports Arin.

Tres atletes del CEV, tanquen la temporada de pista al Campionat d’Espanya absolut
CLUB ESPORTIU VINARÒS
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A la ciutat danesa d'Aarhus s'han celebrat els 
Campionats d'Europa Màster d'Atletisme en l'Aire 
Lliure (EMACS 17). La ciutat d'Aarhus, recentment 
escollida ciutat cultural, va acollir aquests 
campionats que es van celebrar entre els dies 26 
juliol fins al 6 d'agost.
El Club Esportiu Vinaròs - FACSA Aigües de Vinaròs 
va tenir la seva representació en 3 atletes que 
van vestir la samarreta de la Selecció Espanyola, 
aquests atletes són Eva Sorlí (entrenadora del 
Club Esportiu Vinaròs), Gaspar Mateu (President i 
entrenador Club Esportiu Vinaròs) i Miguel Angel 
Carvajal (membre Junta del Club).
La competició dels atletes esmentats es va iniciar 
el 31 de juliol quan a les 13:30 hores Eva Sorli 
debutava al 400 m llisos W45 (6a classificada en 
els Campionat. Espanya Aire Lliure) on en les sèries 
classificatòries marc un temps d'1: 09.86 seg., 
temps que no va ser suficient per classificar-se per 
a les següent ronda.
A continuació, a les 15:30 hores, Miguel Carvajal 
disputaria els 5km marxa M50, on va poder 
imposar-se i proclamar-se Campió d'Europa 
amb un temps de 22: 31.40 minuts (4.18 m / km, 

marxant, no corrent). El podi es completaria amb 
2 espanyols més deixant així un ple de la selecció 
espanyola.
A les 18:30 hores seria el torn de Gaspar Mateu en la 
prova de Salt de Perxa. Donar esment que Gaspar 
va tenir problemes en el transport de les perxes i 
va haver d'utilitzar unes prestades d'un altre atleta 
(atleta francès). Gaspar va tenir una competició 
irregular amb alts i baixos i amb algun ensurt 
al no acabar de controlar les perxes prestades. 
Finalment va realitzar un millor salt de 4.40 metres 
i es proclamà Subcampió d'Europa M35.
La representació es va tancar el 3 d'Agost on 
Miguel va disputar la prova de 20 km marxa 
en ruta. El dia a priori no era propici per a grans 
gestes ja que era un dia plujós i relativament fred 
(12 graus), però mes lluny de la realitat Miguel i 
el seu company de selecció (Leo) van marcar un 
ritme infernal des del principi i deixant als seus 
rivals distància considerable des de principis de 
la prova, finalment Miguel es va despenjar del seu 
company i va finalitzar en 2a posició, proclamant-
se Subcampió d'Europa M50. Donar esment que 
tant el 1r classificat (Leo) com Miguel van rebaixar 

el Record d'Espanya. En la prova finalment la 
Selecció Espanyola (Miquel era part de l'equip) es 
va proclamar Campiona d'Europa per Seleccions.
Amb això es va tancar la competició i aconseguides 
un total de 4 medalles per Vinaròs, 2 de Or i 2 
Plata, de les 92 medalles totals aconseguides per 
la Selecció Espanyola. Propera parada Campionat 
Europa Indoor (Madrid 2018), Campionat Europa 
Ruta (Alacant 2018) i Campionat del Món Aire 
Lliure (Màlaga 2018).
Agraïments al nostre patrocinador FACSA 
Aigües de Vinaròs i les col·laboracions de Nova 
Nutrició i Sports Arin.

Campionat d'Europa-Aarhus 2017
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ORGANITZA
Ajuntament de Vinaròs

(Regidories de Turisme i Comerç, 
Medi Ambient, Cultura i Festes, i Esports)

TOURIST INFO VINARÒS
Passeig de Colom

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

www.turisme.vinaros.es
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Activitats durant el 
mes d’agost

ESPORTS D’ESTIU
• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a dissabte. 

Platja del Fortí.
• 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).

PROGRAMACIÓ TAURINA 
Programació detallada disponible a la Tourist Info. 

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

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

Exposicions
AUDITORI MUNICIPAL AYGUALS D’IZCO
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a dijous de 18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta 

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

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

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
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.

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
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. 

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. 

Cinema sota  
les estrelles

V I N A R Ò S  2 0 1 7

Agost
Fan de Vinaròs!
facebook/turismevinaros

@Turisme_Vinaros

@turismevinaros

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 veje-
historias. 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.

20.00 h Concert de les corals Juvenil Sant Sebastià i 
Sant Marc de Xert. Plaça de la Comunió.
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. 
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 informació 
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.
18.30 h Batalla amb globus d’aigua. Av. de l’Atlàntic
19.30 h Master class de zumba. Pèrgola del passeig 
de Colom.
21.30 h Carrera Summer Carnaval. Pèrgola del passeig 
de Colom.
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.

10 DIJOUS 
Festa del Llagostí

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

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.

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. 

11 DIVENDRES
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.

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

15 DIMARTS
18.30 h Taller infantil d’estels de paper. Biblioplatja. 
Edat 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.

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

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

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

21 DILLUNS
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 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. 

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

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

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.

Agost
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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 veje-
historias. 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.

20.00 h Concert de les corals Juvenil Sant Sebastià i 
Sant Marc de Xert. Plaça de la Comunió.
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. 
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 informació 
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.
18.30 h Batalla amb globus d’aigua. Av. de l’Atlàntic
19.30 h Master class de zumba. Pèrgola del passeig 
de Colom.
21.30 h Carrera Summer Carnaval. Pèrgola del passeig 
de Colom.
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.

10 DIJOUS 
Festa del Llagostí

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

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.

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. 

11 DIVENDRES
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.

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

15 DIMARTS
18.30 h Taller infantil d’estels de paper. Biblioplatja. 
Edat 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.

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

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

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

21 DILLUNS
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 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. 

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

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

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.

Agost
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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Tauler Municipal

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.

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta 
daurada per poder accedir al transport públic urbà de 
manera gratuïta,  que el proper dia  que es durà a terme la 
seva tramitació serà el  dia 15 de setembre de 2017.
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

SERVEI D’ATENCIÓ AGENT D’IGUALTAT

-Informació i assessorament personalizat a dones: 
recursos i servicis, orientació sociolaboral, creació 
d’empreses i millora d'activitat empresarial, etc.

-Informació i assessorament a dones víctimes de 
violència de gènere

-Informació i assessorament  a empreses o entitats per a 
l'elaboració i implantació de plans d’igualtat

Atenció i assessorament a associacions de dones per a la 
seua constitució, accions, etc.

Lloc:  Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. Sant Antoni, 19-planta baixa. Tel. 964450075 
/964407700 ext.  214

Horari d’atenció amb cita prèvia: dilluns i dimecres de 9 
a 14 hores.

REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
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Dr. Fleming, 6  
Vinaròs



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

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

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

12 agost GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

14 agost SANZ c. Pont, 83

15 agost VALLS zona turística nord, 11

16 agost MATEU c. Sant Francesc, 103

17 agost TORREGROSA av. Llibertat, 9

18 juny PITARCH c. del Pilar, 120

19 juny MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




