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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.

L'alcalde, Enric Pla i el regidor de Cultura, Festes i Tradicions, 
Marc Albella, han presentat esta setmana la programació 
per a les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018. En total s'han 
preparat més de 100 activitats per a tota la família i tots els 
gustos, amb la col·laboració de les entitats locals. 
Com és tradicional les Festes començaran amb la 
proclamació de les dames i reines a l'envelat del port, 
una gala que enguany estarà conduïda per Emilio José 
Salamanca i tindrà a la professora Mercedes Rodríguez com 
a mantenidora de l'acte. 
Pel que fa als espectacles que s'oferiran s'han creat quatre 
grans espais pensant en tots els públics. El principal serà 
l'envelat del port on es faran les revetlles més tradicionals 
amb les actuacions d'orquestres, com Magia Negra, Ágora o 
Platea, entre altres, per fer ballar a tot el públic en general. El 
segon gran escenari serà el Platjafest a la platja del Fortí, en 
aquest cas, s'ha preparat una programació més juvenil amb 
discjòqueis de diferents estils que faran vibrar al jovent, a 
més, d'una nova Holi Beach Party, la recuperació del la Room 
on the beach i l'actuació de Els Amics de les Arts.
El tercer espai serà Bandarres, a la pèrgola petita del passeig 
marítim, amb actuacions en directe de grups alternatius 
per aquells veïns que busquen un altre estil musical. Com 
a novetat hi haurà un quart espai, amb Oronetes al Mercat 
Municipal. En aquest sentit, el regidor de Festes i Tradicions, 
Marc Albella, ha destacat que "s'oferirà una programació 
especial per als més menuts amb pinta cares, gimcanes 
familiars, tallers de manualitats o màgia per a que també 
puguen gaudir d'unes bones Festes de Sant Joan i Sant 
Pere. 
Una altra de les novetats és que enguany s'ampliarà la 
superfície de l'envelat del port i del Platjafest per garantir un 
major espai, mentre d'altra banda, al passeig es col·locarà un 
cartell gegant perquè els veïns es puguen fer fotografies. En 
aquest cas, Albella ha comentat que "serà una bona opció 
per a que tot el món puga tenir un record i a més s'ajudarà 
a promocionar les Festes".
Tampoc faltaran els Sopars a la Fresca i el Piromusical a 
la platja del Fortí que tancarà la programació amb un 
homenatge a la música de revetlla. El regidor Albella ha 
assenyalat que s'han imprès més de 5.000 llibrets amb 
tota la programació detallada, que es podran aconseguir a 

l'oficina de turisme a partir d'aquest dimecres, a més, també 
es farà entrega una polsera commemorativa per a totes les 
persones que s'apropen per agafar el seu llibret.
Per la seva banda, l'alcalde Enric Pla, ha detallat els aspectes 
de la seguretat. Segons indicava el cos de la Policia Local 
desplegarà un dispositiu especial d'agents per garantir la 
seguretat de la ciutadania durant tots els actes de Festes. 
D'altra banda, ha comentat que es farà un major control al 
consum d'alcohol a la via pública, en especial a la zona del 
port.
Dintre de les mesures de seguretat Pla ha explicat que 
"s'han legalitzat tots els escenaris i envelats a la normativa 
establerta per garantir uns espais segurs per a tota la 
ciutadania". Així mateix, afegia que "també es posarà 
en marxa una nova campanya contra els masclisme i la 
lgtbifòbia amb la distribució de cartells per fomentar el 
respecte i la igualtat sexes entre tota la ciutadania".
Per acabar tant, Albella com Pla, han desitjat als veïns i 
visitants que gaudeixin d'unes bones Festes de Sant Joan i 
Sant Pere, sempre des del civisme i el respecte.

Es presenta la programació de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 
Del 22 de juny a l'1 de juliol el municipi donarà la benvinguda a l'estiu amb un programa carregat d'activitats 
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La dirección general de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
del Ministerio de Medioambiente ha 
concluido las obras de rehabilitación 
y construcción de un nuevo espigón 
trasversal para que la playa del Fortí 
en ambos lados pueda incrementar 
de forma significativa su amplitud 
con aportación de arena al tiempo 
que actuarán de prevención de la 

misma en caso de temporales. Una 
actuación incluida dentro de las 
obras de emergencia para reparar los 
daños por los temporales que en la 
capital del Baix Maestrat ha supuesto 
una inversión aproximada de 105.000 
euros. El nuevo espigón es accesible 
y visitable, y esta semana han sido 
muchos los vinarocenses y visitantes 
que han podido pasear sobre él.

El Camí Fondo ja disposa d'un nou 
sistema de recollida de les aigües 
pluvials gràcies a la renovació 
del sistema de clavegueram, la 
instal·lació de noves canalitzacions 
i la col·locació d'un nou col·lector 
amb capacitat per absorbir gran 
quantitats d'aigua en cas de produir-
se pluges torrencials. 
Cal destacar que fins ara quan es 
produïen precipitacions intenses 
la xarxa de drenatge no tenia la 
capacitat suficient per recollir 
tot l'aigua de la pluja, causant 
inundacions al centre de la localitat, 
i en especial, a la plaça Sant Valent. 

Ara gràcies a la noves canalitzacions 
que s'han construït sota terra, s'ha 
aconseguit augmentar de forma 
considerable la capacitat per absorbir 
l'aigua de la pluja, fet que evitarà més 
inundacions al municipi.
El regidor d'Ordenació del Territori, 
Jan Valls, ha indicat que eren 
unes obres molt demandes per la 
ciutadania, que estaven pendent 
de realitzar-se des de fa molts anys 
i que per fi són una realitat". D'altra 
banda, ha afegit que "aquestes feines 
també han servit per construir una 
nova rotonda a l'encreuament entre 
el Camí Fondo i l'avinguda de la 

Llibertat, atenent així la petició de la 
Policia Local per millorar la seguretat 
viària en aquest punt tan transitat".
Pel que fa als costos les obres han 
comptat amb un pressupost de 

132.607€ finançats per la Diputació 
de Castelló a través del Pla 135, amb 
una inversió de 117.006€, mentre 
que la resta, 15.600€, els ha aportat 
l'Ajuntament amb fons propis. 

L'avinguda Lliberta disposa des de dimarts d'un 
radar pedagògic per mostrar als conductors 
la velocitat a la que circulen. Aquesta mesura, 
emmarcada dintre del projecte Ciutat Intel·ligent, 
té com a objectiu conscienciar a la ciutadania 
que cal respectar les normes viàries i sobretot no 
sobrepassar els límits de velocitat permesos dintre 
del municipi. 
El radar només té una funció informativa i detecta 
la velocitat dels vehicles, alertant als conductors 
que rebaixen la velocitat en cas de superar el límit 
permès. Cal destacar que l'aparell també disposa 
d'una pantalla on es poden incorporar missatges 
com "Reduir velocitat" o "Atenció zona escolar", així 
com qualsevol altra incidència que afecte al trànsit 
per tal de mantenir informats als conductors. 
En aquest sentit el comissari de la Policia Local, 
Juanma Domenech, ha insistit que el radar s'ha 
ubicat en una de les zones més transitades de 
la ciutat, i a més, amb dos col·legis prop, amb la 

finalitat de conscienciar als conductors que cal 
respectar la velocitat. 
D'altra banda, el radar recollirà estadístiques 
com volum de vehicles que circulen o la velocitat 
mitjana, unes dades útils per a la Policia Local de 
cara a l'organització del trànsit a la localitat, a més 
també de ser important per a la l'elaboració del 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que té previst 
redactar l'Ajuntament. 
El regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero, ha 
destacat que "aquest radar es un projecte més dins 
del Pla de Ciutat Intel·ligent que s'està portant a 
terme des de l'Ajuntament, impulsat per la regidoria 
de Noves Tecnologies, amb la col·laboració de 
Governació. En aquesta filosofia, creiem que el 
utilitzar les noves tecnologies com a reforç i impuls 
de la seguretat viària és un factor positiu, i a més, 
ens permeten treballar per conèixer més la ciutat, 
com per exemple, en l'anàlisi estadístic del tràfic 
d'aquesta avinguda de cara a la implementació de 

qualsevol política pública." 
El radar es mantindrà a l'avinguda Llibertat en 
fase de prova, depenent dels resultats es canviarà 
d'ubicació o s'adquiriran nous aparells per ubicar-
los en altres punts de la ciutat. 

Concluyen las obras del espigón accesible de la playa del Fortí

Finalitzen les obres de canalització de les aigües pluvials del Camí Fondo
Les feines s'han desenvolupat a l'encreuament entre l'avinguda de la Llibertat i Camí Fondo amb l'objectiu d'evitar inundacions en cas de produir-se pluges intenses

Noves Tecnologies i Policia Local instal·len un radar de velocitat a l'avinguda Llibertat
La intenció es conscienciar a la ciutadania que cal circular a la velocitat correcta dintre del nucli urbà per evitar possibles accidents
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La regidoria d'Agricultura, en nom de l'Ajuntament, 
ha felicitat a la cooperativa Agrícola El Salvador per 
haver-se convertit en el punt SIGFITO amb més 
envasos recollits durant el 2017. Cal destacar que 
SIGFITO és una empresa sense ànim de lucre amb 
la voluntat de recollir els envasos fitosanitaris que 
fan servir els agricultors per donar-los el tracte 
mediambiental correcte. 
La cooperativa vinarossenca El Salvador s'ha afegit 
a la iniciativa i ha aconseguit recollir més de 3.000 
quilos d'envasos durant l'any passat, que l'han 
fet mereixedora del premi que atorga aquest 
organisme. 

A l'entrega del guardó va assistir el secretari 
Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, 
Fran Quesada, la directora general de SIGFITO, 
Rocío Pastor i el regidor d'Agricultura, Pesca, Medi 
Ambient i Canvi Climàtic del consistori vinarossenc 
Jordi Moliner, en representació de la corporació 
municipal.
Moliner ha felicitat a la cooperativa El Salvador 
i ha destacat la importància de la feina i l'esforç 
que fa la cooperativa per recollir els envasos, així 
també com la implicació dels llauradors per ajudar 
a cuidar al medi ambient amb la separació correcta 
dels envasos fitosanitaris.

El gijonés Javier Robledo, conocido 
con el nombre artístico de XAV, está 
realizando desde el pasado 4 de junio 
el espectacular proyecto de arte 
mural como ganador de la primera 
edición del concurso Vinaròs Art Urbà. 
Este gran mural pintado, que ha sido 
mantenido en secreto hasta esa fecha, 
lo está plasmando XAV en una pared 
situada entre la rotonda de la calle 
Pilar y la Avenida Pablo Ruiz Picasso, y 
ha sido seleccionado entre un total de 
seis propuestas realizadas por artistas 
urbanos de toda España, ya que además 
de Gijón se han recibido propuestas 
de León, Valencia, Castellón y dos de 

Barcelona. 
XAV es un artista tatuador con una 
importante proyección internacional, 
que ha participado en proyectos de 
envergadura como pintar la medianera 
de un bloque de 20 pisos en Kiev. 
El artista local Francisco López, Chile, 
quien está a cargo de la coordinación 
de esta iniciativa ha explicado que 
se realizará próximamente un mural 
homenaje a Carles Santos y también 
tendrá lugar una intervención artística 
en el pasaje donde se ubica el Centro 
Municipal de la Tercera Edad, donde 
también participarán los propios 
usuarios.

La Corporació Municipal s’ha volgut sumar a la 
onada de solidaritat que s’ha alçat en diferents 
institucions públiques durant els últims dies 
davant les notícies sobre el vaixell Aquarius 
que trasllada a 629 persones a les costes 
valencianes en un projecte de cooperació de les 
ONGsMédicossinFronteras i SOS Mediterranée. 
Segons ha declarat l'alcalde Enric Pla "l’Ajuntament 
de Vinaròs està a disposició de la Generalitat 
Valenciana i de les diferents entitats com Creu 
Roja, etc. que coordinen l’acollida d’aquestes 
persones refugiades, que en uns dies arribaran a 
les nostres costes". Amb aquesta decisió el govern 

municipal s'afegeix a les mostres de solidaritat 
que han expressat les diferents administracions i 
ajuntaments d'arreu de l'Estat espanyol.
El vaixell Aquarius va haver de buscar una 
alternativa després que el nou govern italià els 
negués l’accés al país. Davant d'aquesta situació 
el govern espanyol ha ofert el port de València 
per acollir els refugiats i ara diferents institucions 
estan iniciant els tràmits per trobar les millors vies 
d’acollida.
"La reacció del govern d’Itàlia davant el drama 
humanitari sirià és indigne i incompatible amb 
els principis de l’estat de dret. Per això creiem que 

totes les administracions hem de fer un esforç per 
cooperar i enviar un missatge unívoc de solidaritat. 
A 2015 ja ens vam declarar ciutat-refugi i avui 
reiterem la nostra predisposició a posar tot el que 
l’Ajuntament de Vinaròs té al seu abast per ajudar a 
estes persones", ha conclòs l'alcalde Pla. 

Agricultura felicita la cooperativa El Salvador per haver sigut el punt SIGFITO 
amb més envasos recollits al 2017
Amb 3.000 quilos d'envasos fitosanitaris la cooperativa s'ha convertit en el punt 
que més quantitat ha recollit de tot el País Valencià

El astronauta de ‘Xav’ ya flota en espacio de Vinaròs

Vinaròs s’ofereix per col·laborar en l’acollida de les persones refugiades 
procedents del vaixell Aquarius
L'Ajuntament s’afegeix a les mostres de solidaritat perquè els Serveis Socials municipals col·laboren amb 
altres institucions per donar resposta a les 629 persones que es dirigeixen a les costes valencianes

Acord Ciutadà  proposa que s’organitzen 
Jornades de Preparació, Orientació i Formació 
a l’empresariat local per a que puga presentar-
se a licitacions públiques. El seu portavue, Lluis 
Batalla, considera que fins ara l’acció de govern 
“ha anat dirigida a emprenedors principalment 
i a farcir el número de visites al Vinalab” i que  
els darrers anys l’acció empresarial “ha anat de 

cara als nous emprenedors i no als empresaris ja 
establerts”.
“La realitat ens diu, al cap de tres anys, que es 
produeix la paradoxa que mentre el laboratori 
del Vinalab, el núvol virtual del Vinalab està al 
complet , al carrer no paren de tancar negocis. En 
aquest sentit podríem dir que el govern està més 
pendent no del carrer, sinò de les simulacions de 

la realitat”, assenyala Batalla.
Acord Ciutadà proposa que s’organitze Cursos 
de Formació i Preparació per a Empreses Locals 
per tal que puguen ser orientades i presentar-se 
a les diferents  oportunitats de treball que des de 
l’Ajuntament es fan: com  preparar una oferta i 
tenir possibilitats de guanyar-la, com  preparar 
una oferta i participar en una licitació.

Acord Ciutadà proposa que s’organitzen Jornades a l’empresariat local 
per a que puga presentar-se a licitacions públiques
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El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, va viatjar 
dimarts fins a Vila Joiosa per assistir a l'entrega 
de les Banderes Qualitur que cada any atorga 
l'Agència Valenciana de Turisme, reconeixent 
l'excel·lent qualitat de les platges i cales.
En el cas de Vinaròs ha tornat a renovar aquesta 
important distinció, certificant un any més la bona 
qualitat de la sorra i l'aigua del litoral, així també 
com una fàcil accessibilitat gràcies a la instal·lació 
de les passarel·les, a més d'oferir altres serveis com 
zones esportives o jocs infantils. 
Durant l'entrega de les banderes el secretari 
autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, 
Francesc Colomer, destacava que "aquests 
distintius són un reconeixement a l'esforç i treball 
diari que realitzen els ajuntaments per a que el 

litoral de la tota la Comunitat tinga l'excel·lència 
turística, amb tres conceptes claus com són la 
qualitat el medi ambient i l'accessibilitat". 
Per la seva banda, el regidor Fontanet comentava 
que aquesta distinció s'afegeix a les dues Banderes 
Blaves que ha aconseguit el municipi, una per a la 
platja del Fortí i l'altra, per primera vegada, per a la 
platja del Fora Forat. En aquest sentit, indicava que 
"amb el segell Qualitur es referma l'excel·lència 
de la costa vinarossenca, gràcies al treball de 
l'Ajuntament que cada any s'esforça per oferir 
unes platges i cales amb una qualitat ambiental i 
uns serveis òptims per als milers de banyistes que 
s'apropen fins al nostre litoral".   
Per acabar des de l'Agència Valenciana de Turisme 
destaquen que la Comunitat es posiciona primera 

com a destí amb platges excel·lents, demostrant 
que des de les administracions es treballa 
conjuntament per aconseguir l'excel·lència 
turística.

La regidoria d'Obres i Serveis ha posat en marxa 
noves feines de reparació dels escocells de les 
palmeres del passeig marítim. A través d'una 
empresa local, les tasques consisteixen en 
renovar tots els elements malmesos, pel pas del 
temps, per oferir una millor imatge de la localitat 
de cara a l'estiu.
Per la seva banda, els operaris de la Brigada 
Municipal estan adequant tot el mobiliari urbà 
del passeig, bancs i estructures piramidals, amb 
la neteja i repintat de tots els elements de fusta. 
Així mateix també estan reubicant els bancs de 
pedra per oferir una millor mobilitat per a les 

centenars de persones que cada dia caminen pel 
passeig i donar una imatge de més amplitud.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
destacat que "es tracta d'unes feines necessàries 
per evitar que els elements decoratius del 
passeig marítim es continuen deteriorant i 
sobretot donar una millor imatge del municipi 
de cara a l'estiu".
En total les feines compten amb un pressupost 
12.000€ i es desenvoluparan en els propers dies, 
perquè abans de l'inici de les Festes de Sant 
Joan i Sant Pere tot el passeig estiga en òptimes 
condicions.

Les visites guiades que ofereix Turisme Vinaròs, et 
mostren la història i cultura de la ciutat a través de 
l’experiència, els ulls i les mans de guies oficials i 
experts. Això és el el que pretén transmetre amb la 
campanya publicitària que l’Ajuntament ha llançat 
amb aquesta finalitat.
Durant les Festes de Sant Joan i Sant Pere, 
s’organitzaran les dos primeres visites de l’estiu. 
El primer recorregut es farà el dimarts 26 de juny 
amb el títol "El Vinaròs Modernista del segle XIX", 
una visita teatralitzada per mostrar l'esplendor 
econòmic i social que va viure la ciutat gràcies a 
la producció i exportació de vi. Durant aquella 
època es van construir edificis amb façanes d'estil 
modernista i durant el recorregut es farà una visita 
a aquestes construccions que encara es conserven, 
acompanyats amb un guia i dos actors que seran els 
encarregats traslladaran als assistents fins al segle 
XIX.
Les places per gaudir d'aquesta activitat es poden 

reservar a la Tourist Info o comprar en línia a través 
del web www.turisme.vinaros.es. La durada de la 
visita serà d'1h 30min amb sortida des de l'oficina de 
turisme a les 19:00h. El preu de la visita és de 6€ els 
adults, 3€ per als xiquets des dels 7 als 12 anys i gratis 
per als menors de 7.
El segon recorregut es farà el dijous 28 de juny, en 
aquest cas, també serà una visita teatralitzada amb el 
títol "Pirates pel paratge natural Sòl de Riu a Vinaròs". 
Els participants podran viure tota una aventura pel 
paratge natural de Sòl de Riu on trobaran una dama 
que farà tot el possible per escapar de les mans d'un 
pirata tirà. Un viatge fins al segle XVI apte per a tota 
la família. 
La reserva de places es pot fer a la Tourist Info o 
també a través d'Internet. Per més informació, del 
preu o del trasllat fins a Sòl de Riu, es poden adreçar a 
les directament a l'oficina ubicada al passeig marítim 
o trucar al telèfon 964 45 33 34. La visita començarà a 
les 19:00h i tindrà una durada d'1h 30min.

Vinaròs rep una any més la distinció "Qualitur" 
que atorga l'Agència Valenciana de Turisme 
El reconeixement certifica la bona qualitat ambiental de les platges i les cales de la 
localitat, així com una fàcil accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda

Obres i Serveis continua amb els treballs de millora al passeig marítim
Les feines consisteixen en renovar tots els elements de fusta per oferir una millor imatge de l'entorn i 
sobretot garantir un mobiliari urbà en òptimes condicions 

Turisme organitzarà dues visites guiades 
durant les Festes de Sant Joan i Sant Pere
"Vinaròs Modernista al segle XIX" i "Pirates pel paratge natural Sòl de Riu" seran els dos recorreguts per 
al dies 26 i 28 de juny 
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La regidoria d'Agricultura, 
encapçalada per Jordi Moliner, ha 
presentat al Mercat Municipal una 
nova campanya per fomentar el 
consum de les verdures i hortalisses 
que conreen els agricultors locals. 
Durant la presentació també han 
assistit els responsables de la Caixa 
Rural Vinaròs Manolo Molinos i Antoni 
Sebastià, així com la representant de 
l'Associació de Venedors i el Consell 
Agrari Local Tere Membrado. 
Moliner ha destacat que sobretot 
es vol crear consciencia als veïns 
perquè consumisquen productes 
de proximitat i així ajuden als 
agricultors locals. En aquest sentit, ha 

remarcat que "comprar les verdures 
i hortalisses de temporada és el 
major acte de rebel·lia que es pot 
fer davant de les multinacionals que 
ens obliguen a consumir productes 
fora de temporada important-los de 
tercers països". El regidor ha insistit 
que menjar les hortalisses i verdures 
del moment és el millor per a la salut i 
també per als llauradors locals.
Per tal de fomentar-ne el consum es 
farà la distribució de cartells, per la 
ciutat i les escoles, on s'indica quins 
són els productes de temporada, així 
també com un miler d'imans que es 
repartiran entre els clients del Mercat.
Per la seva banda, la representat de 

l'Associació de Venedors del Mercat 
Municipal i del Consell Agrari Local, 
Tere Membrado, agraïa a la regidoria 
d'Agricultura la posada en marxa 
d'aquesta campanya perquè sobretot 
vetlla pels interessos dels productors 
locals i del Mercat, així també 
com defensar uns productes de 
qualitat. El president de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Manolo Molinos, ha 

comentat que des de l'entitat sempre 
col·laboraran en les iniciatives que 
suposen defensar els interessos 
locals. 
Moliner agraïa la col·laboració de 
la Caixa Vinaròs i de l'Associació de 
Venedors destacant que sense la 
seva ajuda no seria possible posar en 
marxa aquesta nova campanya a la 
ciutat. 

El PP de Vinaròs ha acusado, mediante su portavoz, 
Juan Amat, al gobierno municipal de no haber 
previsto en los presupuestos municipales del 
2018 los pagos que el Ayuntamiento deberá 
realizar a los propietarios que ya han abonado las 
cuotas correspondientes al PAI de Verdera, tras 
haber declarado su nulidad el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ). Amat recordó que la sentencia 
del TSJ es de septiembre de 2017 y lamentó que 
el Ayuntamiento no hubiera propuesto en nueve 
meses soluciones al respecto cuando deberá hacer 
frente a la devolución de las cuotas y sus intereses. 
En este sentido, indicó que el consistorio “deberá 

abonar como mínimo 400.000 euros, pero las 
cifras pueden llegar a alcanzar los 1,2 millones si se 
produce una cascada de reclamaciones”.
Para Amat, “es síntoma de dejadez no haber 
previsto en las cuentas de este ejercicio que se 
deberá hacer frente a este pago”. Y consideró que 
“es necesario que expliquen por qué en nueve 
meses no han hecho nada, si han tenido reuniones 
con los propietarios o si ya tienen previstos 
calendarios de pago”.
El PAI de Verdera se aprobó en julio de 2004, y en 
2013 se presentó el proyecto de reparcelación. En 
2017 el TSJ declaró su nulidad por no notificarse a 

los afectados un cambio que se hacía en el mismo. 
Por otro lado, Amat también lamentó que el 
equipo de gobierno no hubiera realizado trámites 
en estos tres años para iniciar la gestión directa del 
PAI de la Torre Ballester, y les acusó de no haber 
desatascado ningún PAI en todo este tiempo al 
frente del Ayuntamiento”.

El Partido Popular de Vinaròs, ha 
denunciado que el equipo de gobierno 
municipal “está utilizando de forma 
partidista la nueva web municipal”.
El portavoz adjunto, Lluis Gandía, 
recordó que “en la anterior web los 
vinarocenses podían consultar las 
biografías de todos los concejales de 
la corporación, pero ahora únicamente 

aparecen los miembros del tripartito, 
demostrando así que han perdido el 
respeto por la pluralidad existente en la 
ciudad de Vinaròs”.
Desde las filas populares también se 
criticó que es una web municipal “que 
ha costado 18.000 euros, de la que no 
se ha informado a la oposición sobre los 
contenidos y diseño y que de nuevo ha 

sido contratada a dedo a la empresa que 
los concejales del tripartito decidieron 
en un despacho del Ayuntamiento y sin 
concurso público”.
El portavoz popular concluyó que el 
tripartito,  “a un año de las elecciones, 
ya sólo piensa en la publicidad, la 
propaganda y el autobombo pagado 
con el dinero de todos los vinarocenses”.

Agricultura presenta al Mercat Municipal la campanya 
"Menja't l'Horta!"

L'objectiu es fomentar entre la ciutadania el consum de les verdures i hortalisses 
de temporada per donar suport als productors locals

El PP acusa al equipo de gobierno de no prever 
los pagos por la anulación del PAI de Verdera

El PP dice que la web municipal se utiliza de forma partidista
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L’alumnat de sisè del CEIP Assumpció es desplaça fins el 
port nàutic de Vinaròs per passar un dia diferent realitzant 
l’activitat “Bateig de Mar”. L’activitat ha consistit en 
aprendre a fer nusos nàutics i han muntat en vela lleugera. 
E.Fonollosa

El día 9 de Junio de 2018 en la terraza del "Oscars Pub" tuvo lugar 
la presentación de las damas de la Acdemia de ball "Locura" las 
Stas. Lorena y Aitana. También se despidieron  las damas del 2017 
las Stas. Blanca y Marta.

Aquest dissabte va tenir lloc l'acte de presentació de la Srta. María Vila 
Valles com a Dama que representarà al Club Nàutic a la Festes de Sant 
Joan i Sant Pere. L'acte va ser conduït per Julián Zaragozá, i presidit 
pel president de l'entitat José Agustín Serrano, Marc Albella regidor de 
Festes i els membres de la corporació municipal Maria Dolors Miralles, 
Amparo Martínez i Miquel Àngel Vidal. Van acompanyar en l'acte la 
resta de Dames de les festes i els socis de l'entitat.

Els divendres de juny són escollits per celebrar festivals o festes 
fi de curs als centres educatius, per exemple, aquest divendres 8, 
entre altres,  s'ha celebrat la graduació dels alumnes majors del 
col·legi Consolació i les festes de les AMPES dels col·legis Sant 
Sebastià i Assumpció.

Com cada primera dimecres de mes, Mi Mano es tu apoyo celebrà un acte 
davant de l'Ajuntament per denunciar la violència de gènere i també 
es criticà la gestió política del govern sortint sobre aquesta qüestió. 
E.Fonollosa

Divendres 8 de juny es va presentar al Saló d’Actes de l’entitat a Nua Arnau Pascual com 
a nova Dama 2018. El president de la penya, Miguel Ángel Pomed li va desitjar un any de 
regnat ple de felicitat. També va demanar un minut de silenci per al difunt “Pepito” Peña 
José Borras Cabanes, així com per a altres socis que havien faltat enguany.
Després va continuar les felicitacions i compliments a la nova Dama i a l’anterior, en 
obsequis per a les dues.
En un emotiu instant, la Dama Infantil 2017, Martina Torres Vizcarro es va acomiadar del 
seu càrrec entre llàgrimes i felicitacions per a la nova Dama.
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Dijous passat els veïns que es van apropar  fins al Mercat 
Municipal van gaudir d'una bona ració de fideuada 
gràcies la iniciativa de l'Associació de Venedors, amb 
la col·laboració de la regidoria de Comerç i Consum, 
encapçalada per Domènec Fontanet.
Després de l'èxit de l'any passat, enguany es va tornar  a 
repetir amb l'objectiu de seguir recaptant fons perquè 
l'entitat "Rescata2" continue desenvolupant programes 
d'inserció social per a les dones desprotegides. El seu 
representant, Samuel Verge, ha explicat que "sobretot 
s'ofereix suport psicològic i una vivenda d'acollida per 
a les veïnes que es troben en risc d'exclusió social". 
Segons ha afegit amb la recaptació s'aconsegueixi es 
podran seguir desenvolupant programes d'inserció a 
Vinaròs.

Per la seva banda, el regidor Domènec Fontanet, agraïa 
la col·laboració desinteressada de la família Carril, que 
va ser l'encarregada de cuinar les més de 500 racions de 
fideus que es van repartir dijous.

El pasado 24 de mayo, 89 alumnos del I.E.S. 
Leopoldo Querol de primero de la E.S.O. de Historia 
y primero de bachillerato de Latín emprendieron un 
viaje al pasado de la Tarragona romana. Enmarcado 
dentro del prestigioso festival de Tarraco Viva, 
nuestros alumnos pudieron ver y experimentar 
en primera persona recreaciones históricas de la 
vida de un ciudadano romano en época imperial: 
la comida rápida, la legión, la enseñanza y castigos 
de un niño romano, las bodas... 
Tarragona destaca también por sus 
extraordinariamente bien conservados restos 
arqueológicos, que le han valido la declaración 
de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2000. Nuestros alumnos disfrutaron de las 
murallas, el circo o el anfiteatro con visitas guiadas 
que describían la función de cada edificio. El 
circo con sus mortales carreras de cuadrigas o el 
anfiteatro con sus épicas luchas de gladiadores son 
las que más entusiasmo despertaron. Tampoco hay 
que olvidar el famoso y espectacular acueducto 
conocido como Pont del Diable, que visitamos por 
la tarde ya de camino a casa.
Tarragona es un viaje al pasado para 
deleite no sólo de nuestros alumnos 
sino también de cuantos la visitan. El 
próximo curso...volveremos.

El Mercat Municipal ofereix una fideuada solidària 
en benefici de l'entitat "Rescata2" 
Per tan sols 2€ els veïns van poder aconseguir una ració de fideus, al mateix temps quevan contribuir  amb els 
programes d'inserció social que desenvolupa l'entitat

Viaje a la Tarragona romana
Javier Marzal Anglés
Prof. de Latín del I.E.S. Leopoldo Querol
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Luis Torres
El domingo 10 de junio el Club Motor 
Classic Vinaròs celebró la XI Vuelta al 
Maestrazgo de coches y motos clásicas. 
A las 8 de la mañana hubo concentración 
en la sede del club para hacer las 
inscripciones y a las 9.30h se dio la 
salida a los 76 participantes dirección 
San Jorge, Traiguera, La Jana y Sant 
Mateu. En la bonita plaza se nos ofreció 
un buen almuerzo y sobre las 12.30h se 
salió en dirección Salsadella, Cuevas de 
Vinromá, Torre en Doménech, Villanueva 
d’Alcolea, Benlloch, Sierra Engarcerán, 
Els Rosildos y Paramos en el ermitorio 
de Sant Pau de Albocácer para tomar un 
refrigerio. A continuación seguimos ruta 
hasta Catí para comer en un afamado 
restaurante de la población. Un 10 para 
la organización. Después seguimos de 
ruta hacia Vinaròs. 
Os esperamos a todos los días 7 y 8 de 
julio en la exposición de clásicos en el 
paseo de Vinaròs

El Vinalab de Vinaròs acollí el lliurament dels diplomes d'honor als alumnes del CEIP Misericòrdia per la seua participació en el projecte de la tablet viatgera. 
També es van projectar els vídeos que els xiquets i xiquetes han elaborat durant el desenvolupament del projecte, com les divertides notícies irreals de Vinaròs.

  El pasado sábado 9 de julio compañeros 
de José Antonio Romeu Llorach se 
reunieron para rendirle un emotivo 
homenaje, ya que no pudo llegar a 
jubilarse al sufrir un ictus el 16 de mayo 
de 2016 mientras trabajaba.
   Romeu  nació en Vinaròs un 27 de 
julio de 1951 y se diplomó de  ATS en 
Barcelona el año 1971.  Continuó sus 
estudios en la Ciudad Condal y en 1973 
se diplomó en podología.
  Su vida laboral la inicia en su ciudad 
como ATS en urgencias. Mas tarde 
consigue plaza de zona en el centro de 

salud de Vinaròs y al mismo tiempo es 
ATS en la fábrica Foret, hasta que esta 
cierra. Romeu también ha sido ATS en la 
plaza de toros, sustituyendo  a su padre.
  Como podólogo ha sido muy 
reconocido en nuestra comarca. En 
1973 abrió su clínica podológica, que 
actualmente continúa abierta con sus 
hijas al frente.
  Tras meses de rehabilitación el 
sábado sus compañeros de trabajo 
le rindieron un merecido homenaje 
como reconocimiento a su trayectoria 
profesional y la amistad que les une.

XI Vuelta al Maestrazgo de coches y motos clásicas

Homenaje a José Antonio Romeu Llorach
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12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com
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El pasado domingo día 10 del presente 
mes, a las 12 horas y en el bello marco de 
la ermita de nuestros santos patronos de 
Vinaròs, Nuestra Señora de la Misericordia 
y San Sebastián, tenía lugar dentro 
de la “XV Campanya de concerts 
d´intercambis musicals”, este buen y 
entretenido concierto con ambas corales 
muy conocidas en nuestra comarca. Por 
una parte de la juventud del “Cor da capo” 
de Benicarló, dirigidos por Mari Carmen 
Gellida Albiol, y desde nuestra ciudad 
por la veterana coral  “Orfeó Vinarossenc”, 
dirigido por Carlos Vives Sebastiá.
Hay que decir, que un día antes se 
realizaba el mismo concierto en la vecina 
ciudad de Benicarló y con ambas corales.
Cada una de las dos corales nos 
ofrecieron cinco piezas cada una. El “Cor 
da capo” nos ofreció; “Lulli, lulla, lullay”, 
“Lollypop”, “Calle melancolía”, “Can´t take 
my eyes off you” y “I´m yours”. Gustaron 
mucho la segunda y tercera pieza que 
nos interpretaron por acompañarse de 
sonidos naturales interpretados por los 
mismos coralistas. También la versión de 
“Can´t take my eyes off you” que se dio a 
conocer mundialmente por la versión del 
recordado Matt Monro, bajo el título de 
“No puedo quitar mis ojos de ti” con su 

repetitivo “Te quiero mucho”.
La dirección de Mari Carmen Gellida 
Albiol, estupenda. Ya conocemos a esta 
coral y directora desde hace bastantes 
años.
Referente a la coral de nuestra ciudad el 
“Orfeó Vinarossenc”, estuvieron a la altura 
que nos tienen acostumbrados, con la 
buena dirección de Carlos Vives, y con las 
piezas que nos interpretaron que fueron; 
“Lord I Want”, “Signore delle Cime”, “Esta 
tierra”, “Flores de amor” y “Ja ve Cento”. 
Nos gustó mucho la interpretación de 
“Esta tierra”, también “Flores de amor” 
habanera compuesta por el que fuera el 
primer director de la coral, el recordado 
Lorenzo García Morillas, y gustó mucho la 
canción tradicional valenciana que cerro 
su actuación, con la pieza “Ja ve Cento”.
Ambas corales y en el canto común para 
finalizar el concierto nos ofrecieron:
Cumdecore (signum)              dirigida por 
Mari Carmen Gellida Albiol
Varem lo llaud                        dirigida por 
Carlos Vives Sebastián
La verdad es que disfrutamos de una 
buena matinal musical y en el bello 
marco de nuestra ermita de Vinaròs. 
Mis felicitaciones a ambos directores y 
corales.

Ha conclòs el curs de socorrisme terrestre i aquàtic. Van ser uns tres mesos molt 
durs, però al final tots els que van obtenir la titulació estan preparats per ajudar 
a les persones i salvar vides, entre altres coses. Donar les gràcies sobretot, als 
professors i professores i al Casal Jove.

Concert d´intercambis musicals 2018
 Cor da capo – Orfeó Vinarossenc
Salvador Quinzá Macip

Mayorales San Cristóbal 2018
Con motivo de la festividad de San Cristóbal se celebrará el día 8 de julio de 2018 
una misa en la Iglesia Arciprestal a las 12 de la mañana y la bendición de los coches a 
las 12.30 h al salir de misa

Ingredientes:
1 conejo
12 cigalas
100g. de mantequilla
Sal, pimienta y pimentón
6 dientes de ajo
2 cebollas
3 tomates maduros
1 hoja de laurel
1 ramita de tomillo
2 ñoras
3 clavos
1 copa de coñac
1 L. fumet
¼ L nata líquida
Elaboración:
Se saltean las cigalas con la mantequilla. Las retiramos y en 
la misma cazuela ponemos a rehogar el conejo troceado y 
salpimentado. Cuando está dorado le añadimos la cebolla 
troceada, ajos, ñoras, clavo, tomillo y laurel. Cuando empiece 
a tomar color añadimos el tomate troceado y el pimentón. Lo 
flambeamos con el coñac y lo cubrimos con el fumet dejándolo 
cocer hasta que esté tierno. Lo cambiamos de marmita y 
añadimos las verduras pasados por el chino. Le añadimos las 
cigalas, la nata líquida, y finalmente dejamos que todo junto 
arranque un hervor, rectificándolo de sal y a servir

Receta Conejo con cigalas
Por Joan Cervelló Prats “Rusc”
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El pasado sábado día 9 del presente mes, 
tuvo lugar en el Auditorio Municipal 
“Wenceslao Ayguals de Izco” de nuestra 
ciudad de Vinaròs, este entretenido festival 
a cargo de “Numa Music”, bajo la dirección 
de María José Domenech Fuentes.
En una muy bien estudiada y confeccionada 
escenografía, la cual hacía honor al título 
de “Records d´infantesa”, con 28 relojes 
colgados desde el techo del escenario, 
pudimos ver y admirar con bastante 
detalle y con mas de dos horas de duración 
este festival de fin de curso, que seguro fue 
del agrado y gusto de familiares, actuantes 
y profesores de la escuela.
El título de “Records d´infantesa” viene 
dado, a que María José retó al grupo de 
guitarras, dándoles como ayuda solo unos 
cuantos acordes, de que ellos realizaran 
una canción colocándole letra y música, 
y así fue, con perseverancia, entusiasmo, 
dedicación y ensayos y mas ensayos, 
pudimos escuchar el tema central, con el 
grupo de guitarras tocando y cantando 
sentados en el escenario, bajo la dirección 
de María José.
Una “voz en off” de una niña, realizó una 

completa presentación, por cierto voz muy 
clara e inteligible.
Muchos fueron los temas tratados por todo 
el ramillete de actividades que se imparten 
en la escuela. Vimos “solos” a cargo de los 
alumnos del grupo de pianos, violonchelos, 
batería (percusión), flautas, etc. 
Por cierto, fue también un “Festival benéfico” 
ya que se colocó un buzón a la entrada al 
auditorio para que la gente que lo deseara, 
colaborara con la campaña solidaria “Tots 
amb Didac”. De esta forma se han podido 
recaudar fondos para el “Institut de Recerca 
de l´hospital Vall d´Hebron” de Barcelona, 
que están trabajando y estudiando estas 
enfermedades.
En resumen, fueron muy bien 
aprovechadas todas las actuaciones en 
este largo festival, del cual, todos salimos 
la mar de satisfechos, alegres y contentos, 
que de esto, sencillamente, es de lo que se 
trata.
Mis felicitaciones a María Jose Domenech, 
profesores, actuantes y como no, a todas 
las familias que aportan muy y mucho en 
que la Cultura Musical brille por todo lo 
alto en nuestra ciudad.

Els alumes de 5é de Religió del CEIP Assumpció han conegut de més prop l'orgue 
de l'Arxiprestal. Enric Melià els ho ha explicat molt bé i els ha interpretat algun 
fragment. Un alumne també ha tocat l'Himne de l'Alegria. E.Fonollosa

Festival de fin de curso de los alumnos 
de “NUMA MUSIC” con “Records d´infantesa”
Salvador Quinzá Macip

La Asamblea General de Foro Forat celebrada el día 10 de junio, 
acordó entre otros asuntos, la renovación de la Junta Directiva que 
ha quedado integrada de la siguiente forma: 
 Presidente:            Mariano Castejón Chaler
Vicepresidente:     José Antonio Esteller Forner.
Secretario:            Enrique Chaler Pruñonosa.
Tesorero:              José Ramón Tárrega Esteller.
Vocales :               Angel Prados Aguilera, Ernesto Serret Benito,  Francisco 
Llopis Esteller, Juan Serra Pablo, Rafael Miralles Montañes.
Otros asuntos aprobados fueron:

1.	 Alta de nuevos socios en la Asociación con efectos del 1 de 
enero.

2.	 Aprobación del estado de cuentas.
3.	 Mantener la misma cuota de inscripción y fijar en cinco 

euros la cuota voluntaria anual.
4.	 Balance de las actividades desarrolladas en los últimos 

meses.
5.	 Propuesta de actividades a corto plazo, con la organización 

de la carrera de camareros y para el segundo semestre con 
las charlas, viajes y excursiones.
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Per Tian Gombau
Fa uns dies baixava des de Granollers cap al poble 
amb la furgoneta. Un passatger molt especial 
m’acompanyava, el nano d’Antoni Fabregat. Al 
passar per l’autopista a l’altura del riu Sènia, vaig 
fer sonar, com és habitual, el clàxon. El que no és 
tant habitual, és parlar-li a un nano mentre vas 
conduint. Li vaig dir: Toni, ja estem al poble!. De 
sobte, l’emoció em va fer plorar. Si, les emocions 
són així, t’envaeixen de cop, venen sense avisar 
encara que estigues al volant a 120 kms per hora. 
Amb els ulls anegats de llàgrimes llegía el cartell 
que anunciava la sortida cap al peatge i vaig 
posar l’intermitent. Quedava només una recta a la 
carretera d’Ulldecona i ell arribaria al seu destí. 
Feia mesos que, aprofitant els viatges de gira cap 
a França, havia visitat el taller de Sarandaca. Calía 
anar supervisant el modelat en fang fins a donar 
el vist-i-plau definitiu, amb la conformitat de la 
familia i l’Ajuntament.
Des del dia del pregó de festes de l’any passat, on 
vaig fer la proposta, la seua família, els amics i la 
gent que el coneixía i estimava, hem estat esperant 
per a que es fes realitat el desig de reconèixer a una 
persona molt popular al nostre poble. Una persona 
estimada que ens va deixar fa poc més d’any i mig.  
Antoni Fabregat va destacar per treballar per la 
cultura popular a Vinaròs des de diferents àmbits. 
Va fer del teatre de carrer el seu ofici durant més de 
25 anys i amb Xarxa Teatre va donar la volta al món. 
Entre altres coses, la pirotècnia era la seua passió. I 
la va practicar, i tant que la va practicar. 

Crec que és hora de reconèixer públicament a 
l’Antoni, com una de les persones del poble que va 
fer més per la recuperació del carnaval l’any 1983. 
Ell va ser qui, entre d’altres joves del poble que 
han restat a l’anonimat, va organitzar el que seria 
l’any definitiu de la popularització de la festa. Els 
seus contactes amb Valentí Piñot de la companyia 
Pimpinelles, Carbonaire de La Vall d’Uixó (grup que 
podem qualificar com l’embrió de Xarxa Teatre), 
Artristras de La Garriga i el Professor Malvarrosa de 
València, va fer quallar una estructura de la festa 
que ens sorprengué a tots i totes. I això es va coure 
en gran part, a La Paloma, la seua casa. Ho puc 
afirmar perquè jo, entre d’altres, era a les reunions.

De com s’ha ignorat aquella colla de joves en la 
historia del carnaval, hi hauria per fer molts articles, 
però ara no és el moment.

Val la pena centrar-se en el que ara ens ocupa, i 
per això vull agrair a l’Ajuntament de Vinaròs haber 
recollit la proposta i ajudar-nos a fer-la realitat. 

Homenatjar d’una manera o un altra a les persones 
que han treballat per la cultura del poble, ens 
ajuda a reconèixe’ls i reconeixer-nos al mateix 
temps. Un poble es fa pas a pas amb l’aportació de 
totes les persones i col.lectius que han treballat per 
a enriquir el dia a dia amb la cultura com a element 
cohesionador. És el que ens separa de la barbàrie. 

Falta poc per a que arribe el primer dia de festes, 

per a que la plaça de l’Ajuntament s’ompligue de 
xiquets i xiquetes ilusionats esperant la traca. Vos 
convidem a vindre i gaudir de la presentació del 
nano d’Antoni Fabregat. La colla de nanos i gegants 
l’espera per a integrar-lo a la familia que tots i totes 
coneixeu. A partir d’eixe moment, el nou nano 
s’incorporarà al ball i a les cercaviles i participarà 
en les sortides que es fan en les trobades de nanos 
i gegants en altres pobles. Un veí del poble, al que 
no volem oblidar, reviurà per a representar-nos a 
tots els vinarossencs i vinarossenques. 

Antoni, benvingut de nou al teu, el nostre poble!

Intens i gran cap de setmana el que hem viscut 
aquest dissabte 2 i diumenge 3 de juny a 
Vinaròs. La colla de Nanos i Gegants estem molt 
contents per tota la feina i sobretot, per seguir 
fent feliços tant als xiquets com als grans.

Els actes van començar dissabte al matí amb 
la benvinguda dels dos nous gegantons a la 
plaça de l'Ajuntament i seguidament amb una 
cercavila pel centre de la ciutat en honor a ells 
perquè tothom els coneguera. 
Estan construïts per l'escultor i artesà Toni 
Mujal. Són de mides més xicotetes que els 
Gegants habituals i encara no tenen nom. Per 
això, animem a la població a què participe a 
escollir els noms per aquesta nova parella a 
partir de les propostes proposades. Fins al dia 
28 de juny, hi ha de termini per poder passar 

pel Mercat de la ciutat o també, mitjançant un 
formulari en línia.
A la vesprada, vam seguir amb la benvinguda 
dels nous membres que aquest últim any 
s'han incorporat a la colla: una dolçainera, Yoli 
Solsona, un tabaleter, Pedro Díaz, dos nous 
geganters, Pablo Batalla i Sergio Olivares i un 
geganter veterà, Santos, que ja té experiència 
a l'haver participat en altres colles. Enhorabona 
als cinc, un any més la colla creix. Seguidament, 
el capellà mossèn Emili Vinaixa va donar la 
benedicció als nous gegantons.
 A continuació, els nous gegantons, els gegants 
vells i els nanos van dansar pels carrers de costum 
anunciant la festivitat de Corpus. Els nanos 
van realitzar els balls d'honor a les diferents 
capelletes de la processó i els membres de la 
Confraria El Santíssim Sagrament de Vinaròs 
van ser els encarregats de donar caramels a tots 
els que ens van acompanyar.

L'endemà, diumenge 03 de juny, a la vesprada, 
els Nanos i Gegants van participar en la 
processó de Corpus conjuntament amb Les 
Camaraes amb el seu Ball de Cintes on els 
nostres joglars els van acompanyar posant la 
música de la dolçaina i tabal. Tant els Nanos 
com les Camaraes van realitzar els balls d’honor 
al llarg del recorregut on es trobaven els altars i 
l’últim ball, el van efectuar a la plaça parroquial 
amb la presència de la custòdia.
  Passat ja aquest cap de setmana intens, 
pensem ja amb la trobada de Gegants que 
serà el dissabte 30 de juny. Al matí tindrà lloc 
la plantada a la plaça de l'ajuntament i a la 
vesprada, la plantada serà al port al costat de 
l'envelat on a les 18.30 h iniciarem la cercavila.
Recordeu de passar pel Mercat a escollir els 
noms als nous gegantons o donar la vostra 
opinió mitjançant el formulari en línia.

UN NOU NANO PER A VINARÒS

Nanos i gegants: la família creix amb dos nous gegantons
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ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CONSELL MUNICIPAL D’FPA

La dotació dels premis del concurs de fotografia 
van ser:
- 1r premi, dotat en 400€ i Diploma: Fotografia: " 
Sort " de Sara Roure Queralt 
- 2n premi, dotat en 300€ i Diploma: Fotografia " 
Abandonada a su suerte" d’Almudena Díaz Llorente 
- 3r premi, dotat en 200€ i Diploma: Fotografia 
“Sort? De qui? Mare o filla?" de Jordi Tena Vilarroya 

- dos accèssits per a les fotografies dotats en 100€ 
i Diploma per a:
" La sort de comptar amb un bon equip " de Rosa 
Monfort Llopis 
“La nostra sort” de Pepi Queralt Aparicio 

- Millor fotografia d’autor local dotat en 150€ i 
Diploma: " .. és estar en bones mans” de Lourdes 
Casanova Martín 
- Millor fotografia alumne dotat en 100€ i Diploma: 
" Sort per a uns, pena per a uns altres " d’Alejandro Tolós Mateu 

L’auditori municipal acull la exposició de treballs 
de final de curs de l’Escola d’Art de Vinaròs, 
inaugurada el passat 31 de maig per part de la 
regidora d’Eduació i les profesores Cinta Barberà i 

Lara Doménech. Es tracta d’una mostra de pintura 
i gravats i al mes de novembre es farà la exposició 
de cerámica, com va informar Barberà. 
Este estiu la escola municipal d’art oferirà cursos 

monogràfics en diferents tècniques.  
Per error la setmana pasada, on vam posar que era 
una mostra de l’EPA, repetim esta noticia, ara si, 
ben publicada.

Entrega de diplomes als alumnes que han finalitzat els estudis de 
llenguatge musical a la Sociedad Musical La Alianza

Exposició de final de curs de l’Escola d’Art a l’auditori

CONCURS DE FOTOGRAFIA  2018

Associació Cultural Jaume I
Ja fa més de quaranta anys que una colla de joves 
del Centre Excursionista van donar inici als actes 
d’arribada de la Flama del Canigó per commemorar 
el solstici d’estiu que, al nostre poble, coincideix 
plenament amb les festes i fira. A poc a poc, i de 
manera senzilla, la celebració ha anat comptant amb 
suport institucional, independentment del color 
identificatiu del govern municipal, cosa que honora 
els diferents presidents de la Sala la Vila. I enguany 
volem recordar especialment Luís Franco, primer 
alcalde de la ja llarga llista que ha anat assumint com 
a pròpia la commemoració, tot esmentant que ho va 
fer  en una època especialment difícil per a tot allò 
relacionat amb la nostra llengua i cultura. 
De la gran foguera a la platja dels primers anys, 
encesa amb la Flama portada directament del mític 
Canigó, reminiscència de costums ancestrals en 
veneració de la natura,  s’ha passat d’uns quants anys 
ençà a la celebració urbana. Ara, la flama original 
és traspassada a l’històric fanalet que espera a 
l’ajuntament fins a l’hora de la traca per encendre-la 
com a  símbol de festa, esclat i soroll, però també de 
renovació i desfeta de vells prejudicis, de crema del 

que ja és inservible i de foc purificador, per tal que 
de les cendres surta un nou esperit de concòrdia, 
imprescindible per posar en marxa una societat 
col·laborativa, respectuosa amb la diferència i 
valenta en la reivindicació.
Ens fa veritable goig continuar la tradició, tot 
constatant que any rere any, l’assistència a l’acte 
no minva i que constitueix una trobada popular de 
caràcter  festiu, però també de reivindicació cultural 

i lingüística que la nostra associació s’enorgulleix 
d’ajudar a organitzar en el marc incomparable de les 
nostres festes més representatives.
Com sempre, l’acte serà anunciat al llibre de 
festes, comptarà amb la presència d’autoritats i 
representació festiva, a més de l’acompanyament 
de música i dansa tradicional, i la degustació de la 
típica coca de sant Joan i mistela. Esperem la vostra 
assistència.

Flama del Canigó
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Concert dels alumnes de l'aula de trompeta de l'escola de Música La Alianza, amb la direcció de Emilio José Salamanca

E.FONOLLOSA
El CEFIRE de València organitzà la 3a setmana d'ABP 
(Aprenentatge Basat en Projectes) i convidà a tots 
els centres educatius de la Comunitat que estaven 
treballant amb projectes. Per part de Vinaròs van 

estar representats els col·legis públics Misericòrdia 
i Assumpció, els quals van mostrar el que han estat 
fent este curs. L' acte va ser al Centre Cultural del 
Carme i van acudir uns 50 centres, tant de Primària 
com de Secundària. El projecte vertical L'Olivera, 

del CEIP Assumpció, va agradar a tots aquells que 
es van apropar al 'stand'. Allí van poder comprovar 
la qualitat dels treballs, ficar-se crema, fer-se un 
massatge, jugar amb els "beebots" o fer un tast d' oli 
amb sal i sucre.

 Col·legis vinarossencs a València, en una jornada sobre treball amb projectes

RECONEIXEMENTS
APTITUTS PSICOFÍSIQUES

· Conductors
(Moto, Cotxe, Transport, Grües...)

· Estrangeria
· Armes i seguretat privada

· Tinents animals 
potencialment perillosos
· · Embarcacions recreo

· Oposicions
· Altres...

616 479 339

PORTEM DOS
ANYS CAMINANT

GRÀCIES A TU
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE MAIG DE L’ANY 2018 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Anemone cilindre 
membranosa 

Mar con aires y marejadas nocturnas
Semana con unas aguas batidas por ponientes y mistrales, en especial por la noche. La actividad pesquera 
se vió afectada sólo en la llum. El resto de modalidades faenaron casi normal. Las capturas han sido las 
habituales. Y las cotizaciones eran mediocres para las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre, los bous subastaron a diario calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, 
salmonete, peluda, rape, móllera, pagel, pulpo roquero y blanco, jurel, canana y morrallas.
El cerco, se cortó la racha de capturas de pescado azul. El lunes dos traíñas pillaron 950 cajas 
de boquerón. El martes entre dos llevaron 1.000 cajas de seitó. Pero el miércoles, el vendaval 
nocturno del noroeste vino acompañado de marejadillas en nuestro litoral, así que éstas 
embarcaciones partieron hacia la costa de Castellón y Valencia, para faenar desde aquellos 
puertos.
Las barquitas trasmalleras, la mayoría cala las redes al langostino. Dos lo hacen a la sepia y 
mabre. Una busca la corva y sorella. Otra se dedica al lenguado y rombo. Y otra opera por l’Illa 
para desembarcar langosta, bogavante, cabracho, dentón, chopa y mamona.
El palangrillo costero, dos embarcaciones capturaron con éste arte de anzuelos dorada, pargo 
y sargo.

Impacto del cambio climático en la pesca
Ante el calentamiento global, la FAO nos dice que es una oportunidad para mejorar la gestión 
de los recursos marinos, pues los últimos estudios realizados nos ofrecen unos datos que 
la industria pesquera puede aprovechar, incluso prepararse para tales acontecimientos de 
subsistencia. 
El total de las 24 zonas grandes geográficas en los mares del mundo, se ha registrado un 
mayor incremento de la temperatura de sus aguas, o sea, un aumento de una media de 1,48º 
en su último siglo. Por tal motivo, el veredicto de los científicos es que habrá mas pesca en 
los polos y extinciones en los trópicos, lo que se está llamando la ‘tropicalización’. De manera, 
que la redistribución de las especies provoca un incremento de las capturas de entre el 30 y el 
70 % en las regiones del norte, y una reducción del 40 % en los trópicos, grandes perdedores 
ante el calentamiento. Y es que las especies se desplazan hacia el norte en el norte del globo 
terráqueo y hacia el sur en el sur. 
Otra aseveración científica es que en un principio se aplica a todas las especies. Demostrado está 
que en todos los lugares están apareciendo cada vez más especies de aguas cálidas u menos de 
aguas frías, o sea que se están tropicalizando las pesquerías, de manera que habrá extinciones 
en los trópicos.

I també anemone de tub mediterrània, en castellà 
anémona cerianto i a. de tubo mediterránea. Pertany 
a la classe dels Antozous i grup cnidaris o animals 
simples. És de les dites anemones incrustants, perquè 
al no tindre disc basal amb què apegar-se al substrat, 
el seu extrem inferior acaba en punta, i servix per a 
penetrar llarg en els fons blans i ancorar-se. El seu cos 
és vermiforme, desenrotllant-se en forma de pòlip, 
amb un esòfag i espai gàstric separat per septes en un 
número múltiple de sis, d'ací que pertany a la subclasse 
Hexacoralaria. Construïx la seua forma tubular exterior 
a base de mucoses excretades i fang que endurix per 
a fer-ho créixer i viure l'animal gelatinós en el seu 
interior. No té aparell circulatori ni nerviós. Les pròpies 
cèl·lules actuen a soles, i inclús agafen l'oxigen que 
precisa de l'aigua per a respirar. La vistosa part superior 
o extrem oral posseïx quasi 200 tentacles marginals no 
retraibles, que estan ordenats en 4 cercles a la vora de 
la placa. Els tentacles posseïxen nematoscits urticants 
per a caçar o defendre's. També en cas de perill pot 
retraure's quasi tota dins del tub.
La seua longevitat ronda un segle. 
Esta espècie té dos varietats, la violàcia, que és de 
color tabac amb taques violetes, marrons i blanques. 
I la fusca, amb un to blanquinós terrós, amb l'anell 
tentacular fràgil i fosforescent. 
Es reproduïxen a principis d'estiu. Hermafrodites. En una 
fase solta el semen masculí per a fecundar altres óvuls, 
i en una altra absorbixl’esperma circulant de la corrent 
marina per a fecundar els òvuls que després soltarà, i 
les larves circularan entre aigües unes setmanes, per a 
després fixar-se al substrat. La primera varietat habita 
en llocs fangosos amb herbes sobreeixint molt el tub. I 
la segona preferix viure en arenes netes amb la corona 
per damunt del sediment. La profunditat desitjada 
va d'1 a 40 m., bé per zones tranquil·les i a vegades 
per llocs portuaris bruts. S'alimenta del plàncton que 
atrapa amb el seu aparell tentacular. Les restes no 
digerits són tornades pel mateix lloc per on van entrar. 
Sense valor culinari, en canvi són adquirides per a 
lluir-les en aquaris donada la seua bonica vistositat 
filamentosa o liriense.

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                     19.685 Kg.
                                               ______
      Total Cèrcol…………..  19.685
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                       1.973
Maira (Mare del lluç)                      21
Escrita (Raya)                                 277
Mantes (Batoideos)                           2
Besuc (Besugo)                              50
Boga i Xucla (Bogue y Picarel)    1.469
Rallat (Bonito)                                 8
Burros (Gobios)                              25
Caballa (Verdel)                              1.051
Vetes (Cintas )                                  265
Congre (Congrio)                             363
Gall (Pez de S. Pedro)                     57
Orà (Dorada)                                   413
Mussoles (Escualos)                         38
Móllera (Fanéca)                           1.201
Gallineta (Cabracho)                         89                  
Sorells (Jurel, Chicharro)            11.092

Asparrall (Raspallón)                     2.449
Palá (Lenguado)                                29
Sard (Sargo)                                      54
Lliri (Talla ams, Anjova)                    11
Llobarro (Lubina)                                 3
Penegal (Boca negra)                        29
Mabre (Herrera)                                  13
Aranya (Araña, Vívora)                      709
Pagell (Pagel, Breca)                    22.127
Peluda (Solleta)                               530
Lluç (Pescadilla, Merluza)             8.486
Rap (Rape)                                    2.398
Aspet (Espetón)                                 185
Rom empetxinat (Rodaballo)               8
Jurioles (Rubios, Lucerna)               100        
Moll (Salmonete)                            8.052
Morralla (Serranos, etc)                 2.156
Sardina                                             175                             
Letxa (Verderol, Pez limón)                40
Sorella (Jurel real)                            557
Llisa (Mújoles)                               1.182
Pagre (Pargo)                                     4

Biso (Estornino)                         1.040
Gatet (Pintarroja)                             80
Rata (Miracielo)                               102
Palometa (Palometón)                       52
Corba (Corvallo)                              3
Miseria (Gallo)                                  91
Peix de rei (Pejerey)                        28
Mamona (Brótola de fango)              4
Saboga (Alosa)                                 1   
Déntol (Dentón)                               15                                               
Chopa (Cántara)                                16
Palomida(Palometa blanca)             2
Morruda (Sargo picudo)                     3
Vidrià (Mojarra)                                  14
Salpa (Salema)                                   75
Rom (Rèmol, Rombo)                         25
Móllera roquera (B. de roca)                 7
Palaí (Acedia)                                      12               
                                                  _______
Total.............................       69.265
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                     844

Escamarlà (Cigala)                       91
Llagostí (Langosti. mediterrá.)         123         
Galera (Estomatoideo)                 1.032
Llagosta (Langosta)                           13
Gamba (Camarón, Quisquilla)            71
Llomàntol (Bogavante)                          2
                                                       _____
Total......................................    2.176
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        420
Sepió punxa (Choquito)                       70
Canana (Pota, Volador)                   4.821
Sépia (Choco)                                       77
Polp roquer (Pulpo roquero)            1.234
P. blanc (P. blanco)                        1.146
P. mesquer (P. almizclado)                 5
Polpa (Pulpón)                                    92
Caragol punxent (Cañailla)           215
                                                    _____
    Total……………….……..    8.081
Total d’Arrossegament.......   79.527

Eesembarcaments matinals de peix blau per llums locals
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PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS

La taula de desenvolupament social va 
destacar en matèria de població que les 
persones amb discapacitat haurien de cons-
tituir un dels sectors específics del veïnat als 
quals prestar atenció. Es va fer constar també 
en el debat la tendència a l’envelliment de la 
població i es va afirmar que això però no és 
cap problema, sino que el problema resideix 
en la dificultat de retenir i atraure gent jove i 
families joves. 

Respecte a la gent gran es va assenyalar la 
necessitat de millorar les seues condicions 
de vida amb el foment d’hàbits saludables i 
considerar els problemes de conectivitat que 
té la gent gran que viu a les zones turístiques 
nord i sud. També es va proposar que l’entorn 
urbà siga més agradable, amb zones verdes 
amb més ombra i arbres als carrers. 

A més, per tal de retindre gent jove a Vinaròs 
es van assenyalar diferents idees i iniciatives. 
Una d’elles va ser la de diversificar l’economia 
de la zona (diversificació i especialització 
del turisme, apostar per la renovació dels 
habitatges, la instal·lació de plaques solars 
i eficiència energética  per a un sector de la 
construcción amb més perspectiva de futur). 

Una altra de les idees proposades va ser incidir 
en la formació, apuntant en este sentit que cal 
tindre les branques de Formació Professional 
més adequades al teixit productiu de la zona i 
que es fomente que els i les joves universitaris 
de la comarca puguen fer les seues practi-
ques a Vinaròs, en insitucions i centres com 
l’hospital, el jutjat, etc. 

Quan al veïnat immigrant, es va assenyalar la 
tendència a la concentració en zones vulne-
rables per raons socioeconòmiques, normal-
mente en trams de dos o tres carrers on hi ha 
habitatges en mal estat, amb un espai públic 
poc cuidat i problemàtiques socials.

La taula de desenvolupament 
social va destacar en matèria 
de població que les persones 
amb discapacitat haurien de 
constituir un dels sectors especí-
fics del veïnat als quals prestar 
atenció

LES TAULES DE DEBAT DEL PLA ESTRATÈGIC SOBRE EL  
DESENVOLUPAMENT SOCIAL
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OPINIÓ 
ACTUALITAT 
ACTUALÍSSIMA
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

Facebook o la realitat

Per David Adell

Havia pensat per a aquesta 
setmana fer un article amable, 
tranquil, aprofitant la proximitat 
de les nostres festes, les festes 
de Sant Joan i Sant Pere, que els 

nostres regidors socialistes, des de Cultura i Festes 
(Marc), Serveis (Guillem), Esports (Begoña) i Hisenda 
(María), estan acabant d’endreçar i finalitzant els 
detalls perquè tothom les pugue gaudir, des dels 
seus gustos i anhels, festes participatives i diverses, 
merescudes per tots els vinarossencs, acollidores 
per als nostres veïns, i que deixen en bon lloc el nom 
de la nostra ciutat, Vinaròs. Però, clar, no podem ser 
aliens a tot el que passa al nostres voltant, que no 
és poc, i no precisament ordinari. 
De fet, s’han produït esdeveniments que han 
alterat completament el paisatge polític en el 
qual nosaltres vivim: Una sentència, Gürtel, que 
condemna al PP nacional, a un partit polític a 
nivell nacional. Una moció de censura que guanya 
i provoca per primer cop en la història de la nostra 
democràcia un canvi de govern, canvi legal i 
legítim (SÍ LEGÍTIM). Una nova sentència, que 
declara que el PP valencià va anar a les eleccions 
de 2007 “dopat”, una entrada a presó d’un 
expresident de la Comunitat Valenciana, Eduardo 
Zaplana, el processament pel cas Formula 1 d’un 
altre president, Camps, i no cal parlar del que 
vindrà, que no és poc. Totes aquestes sentències 
demostren (ho diuen els jutges) que es van desviar 
diners públics, de tots, en direcció al Partit Popular. 
Diners dels nostres impostos, diners gestionats 
per alts càrrecs del Partit Popular, amb noms i 
cognoms, ja a la presó. A la presó, sí. A la presó. 
Diners que no es van gestionar en infraestructures 
per a tothom, diners que no van servir per a millorar 
escoles, hospitals, serveis socials. Ni tan sols per a 
fer carreteres, autopistes, augmentar les pensions, 
mantenir el poder adquisitiu dels funcionaris, 
augmentar els rodalies, augmentar el salari mínim 
professional, reduir l’atur o senzillament millorar 
les subvencions als aturats, no. Diners que van 
servir per a pagar actes electorals , events o que 
van anar a parar a les butxaques dels que ja estan 
condemnats. I ho diuen els jutges, no nosaltres. Ho 
diuen els jutges. I això és gestió, i hi ha qui ho ven 
com a bona gestió.
Als Estats Units, en qui tant es miren alguns, els 
polítics i els empresaris, així com els treballadors, 
en la seua feina es poden equivocar. De fet, errar-
se és humà. En la cultura anglosaxona, equivocar-
se no és un fet negatiu, serveix per a aprendre i 
millorar. No et treuen al carrer per equivocar-te, ja 
que se suposa que aprens i fas millor la teua feina. 
Però al corrupte, al lladre, no tan sols no se li dóna 
una segona oportunitat. Fins i tot ni se l’escolta 
quan parla, ja que tothom sap que el que diu són, 
senzillament, mentides.

Fa uns dies els vinarossencs ens 
vam quedar amb la boca oberta 
en assabentar-nos gràcies al 
Partit Popular de Vinaròs, que el 
turisme d'estiu al nostre poble 

estava en un estat catastròfic. A pesar de poder 
comprovar amb els nostres propis ulls com l'any 
passat el poble va estar a punt d'arribar al seu límit 
poblacional durant els mesos de juliol i agost, i 
com els negocis d'hostaleria i oci feien més caixa 
que mai, el titular ens va deixar preocupats.
De seguida ens vam ficar a investigar com 
podia ser que les dades sobre turisme amb les 
que treballa aquest equip de govern i el que 
és pitjor, els nostres sentits, ens enganyassen 
d'aquesta manera. Quin va ser el nostre descans a 
l'entendre que el Partit Popular es basava ni més 
ni menys que amb els seguidors de Facebook de 
la pàgina de Turisme de Vinaròs, per sortir en roda 
de premsa injuriant el treball de l'Ajuntament en 
aquest camp.
A Tots i Totes Som Vinaròs som uns grans 
defensors d'internet i les xarxes socials com eina 
de comunicació directa amb els veïns, no ens 
enganyem. Donen fe el treball fet per la regidoria 
de Govern Obert i Noves Tecnologies amb la 
nova web del consistori, el visor pressupostari 
on qualsevol vinarossenc pot comprovar com 
es gasten els diners dels seus impostos o la 
implementació de noves eines de tràmit i gestió 
amb l'administració per millorar el servei al 
ciutadà.
El que no ens esperàvem és que l'oposició del 
Partit Popular intentes enganyar a la gent del 
poble amb els "me gusta" d'una xarxa social. 
Res tan fàcil com sortejar una PlayStation entre 
els nous seguidors de Facebook perquè aquest 
comptador munte i d'aquesta manera, segons el 
PP, el nostre turisme remunte el vol.
Però bé, com ja hem demostrat nosaltres no 
treballem així. Com els vinarossencs ja han 
comprovat, nosaltres portem tres anys treballant 
seriosament i amb honestedat; amb encerts, 
errors i situacions millorables, però sempre 
portant solucions als problemes de Vinaròs. En 
tot cas, comprovar que el PP ha de recórrer a 
aquesta grollera treta per tornar a ficar bastons 
a les rodes de la nostra feina, ens fa estar segurs 
que per ara anem per un molt bon camí.
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DESMONTANT A WILLY*(1a part)  
Per Lluís Batalla i Callau

Tempus fugit  

Per Juan A Blanchadell

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Que se os ve el plumero
Por Elísabet Fernández

Tot s’hi val en política? La gran 
pregunta. No, no tot s’hi val, però, 
si hi ha un punt on no ha de valdre 
de cap manera, és als programes 
electorals. Era fàcil treure 6-7 

regidors/es al  2015? Era ben fàcil, tan fàcil com posar 
al programa electoral, per exemple: “ Intentar que 
els aturats de Vinaròs tinguen un sou de 1.000 euros al 
mes”. Hagués estat fàcil dir-ho, i profitós, però hagués 
estat una mentida. 
    Avui desmontem un dels partits del govern amb 
el seu Programa Electoral a la mà.  Avui amb les 
propostes més...flagrants, i les que mai faran sent 
factibles. Desmuntem a Willy:
“. Els regidors/es socialistes rendiran comptes en 
assemblea ciutadana al final de cada any.” Sense 
comentaris, no?
“.Realitzar cada any uns pressupostos municipals 
realistes i (!!??)participatius.”.Quin deu ser el concepte 
participatiu per a una de les marques blanques del 
PP? 0’5%, 1%, 2% de la població?
“ Retirar els fons municipals de les entitats bancàries que 
estiguen portant a terme execucions hipotecàries”.
“. Exigir als bancs rescatats amb fons públics i a l’IVVSA-
EIGE, a posar a disposició de les famílies desfavorides 
un parc d’habitatges tancats mitjançant el lloguer 
social.” A dia d’avui, els preus de dits lloguers tenen 
ben poc de social….
“. Descongestionar l’excès d’actes en el passeig de 
Fora’l Forat, respectant aquells de tradició arrelada, per 
tal d’afavorir el descans i qualitat de vida de tots…..”. Cal 
comentar ???
“. Posada en marxa d’un Programa Municipal de Anti-
Violència de Genere, en l’àmbit educatiu….”
“.Acabar la construcció de la Guarderia Municipal.”
“. Pla Jove Autonòmic. Si aconseguim el canvi al govern 
autonòmic, proposem 5 plans autonòmics per a fer que 
tornen els joves exiliats, crear ocupació juvenil, digna i 
de qualitat i facilitar l’emancipació.” I tan amples!!! Què 
deu voler dir “exiliats” en boca del PSOE, perquè està 
clar que per a aquesta marca blanca hi ha exiliats i 
exiliats? “Crear ocupació digna i de qualitat”, si no és 
derogant la Llei de Reforma Laboral, l’únic que se’ns 
acudeix és ser regidor i jove. Igual era això…
“. Pou de Mangrano: posada en marxa del Centre 
Especial d’Ocupació”.
“.Crear la regidoria de Discapacitat en substitució de 
la d’accessibilitat així com estudiar la contractació d’un 
tècnic especialitzat emn aquesta àrea.”. No diré res. 
Millor.
“. Eliminació de la taxa de recollida d’escombreries.”. 
Per cert , ja l’heu pagada, lectores i lectors?
“.Posar en marxa la 1a fase del Polígon Industrial de 
les Soterranyes.”
“ .Treballar en la línia de potenciar la implantació de 
places hoteleres.”
“. Promoure una Fira de la taronja amb implicació 
d’agricultors, hostalers i diferents agents socials.”
“. Estudiar el canvi d’ubicació del mercat ambulant 
del “dijous”, per tal d’afavorir la reactivació 
econòmica del centre de la ciutat”.
“. Pacte Local de Natació.” ...Per això van perdre la 
piscina?…
“. Construcció del Parc del Camí Fondo com a pulmó 
verd de la nostra ciutat.”
“ Tranport gratuït als Instituts per a la totalitat dels 
alumnes d’ESO”.
“. Pacte Local de Cultura. Consensuar la construcció i 
ubicació del nou auditori.”

La semana que viene 
entraremos de lleno en las 
últimas fiestas que conducirá 

el actual tripartito, aunque no serán las últimas que 
organice puesto que, por las fechas en las que caen 
las elecciones semanas antes de nuestras fiestas, el 
equipo de gobierno anterior siempre le prepara las 
fiestas al que le sucederá.
Dentro de escasos diez meses el Gobierno de 
España convocará  elecciones municipales y el actual 
tripartito pasará a estar en funciones ejerciendo 
únicamente trámites corrientes, dando fin - por fin - a 
una legislatura que, por el gran margen de confianza 
que al principio les dimos y por lo defraudados que 
hemos quedado, tanto por sus actitudes como por 
sus resultados, es la más larga y pesada de las tres 
legislaturas en las que el PVI ha tenido que ejercer su 
cometido desde la oposición.
En vez de ponerse las pilas al comienzo de la 
legislatura impulsando actuaciones desde el primer 
día de su gobierno, han preferido gastar la mitad 
de su precioso tiempo en cuestiones vanas como la 
famosa auditoría de la que tres años después no se 
sabe nada, o mareando la perdiz con la ubicación de 
una piscina que lograron que se perdiera y que, de 
haber seguido donde inicialmente estaba prevista 
ya estaría hecha; o demorando la construcción del 
colegio Jaime I, la ampliación del Vilaplana o del carril 
lúdico a la ermita, que ya veremos si pese al reprís 
final consiguen salvarlo todo, aunque sea “por la 
campana”; con muy malas gestiones como en la del 
Diariet sometido a un control político como nunca 
antes, o en la renovación del contrato de la zona azul 
con un incremento de tarifas de un 22 % además de 
las de los aparcamientos; o pagando sanciones por 
no ingresar a tiempo la Seguridad Social; o dejando 
perder el 25% de las ayudas a la reindustrialización 
por no hacer las obras allí donde se podían hacer; o 
molestándose con Costas porque nos arreglan los 
espigones sin avisar. Pero también por no bajarnos 
el IBI que pagamos como lo han bajado la mayoría 
de los Ayuntamientos; o por anticipar el cobro de las 
plusvalías lo que no deja de ser un aumento de la 
carga impositiva.
Durante estos próximos meses veremos un continuo 
de pequeñas actuaciones para justificar de cara a 
las próximas elecciones que algo habrán hecho: 
Rotondas al estilo de las de Balada; mega pinturas 
murales; arreglo del corral de Batet que mejor sería 
derribarlo y construir un edificio nuevo integrado 
con los antiguos juzgados; obras en la Mera y en el 
Paseo. Pero también anunciando proyectos de mayor 
entidad, unas obras que otro equipo de gobierno 
inaugurará, como la pasarela en el Cèrvol que, por 
cierto, es una propuesta electoral del PVI, o hasta 
incluso el tan recurrido auditorio nuevo que sale 
a relucir en cada precampaña. De ahí el titular de 
nuestro artículo “tempus fugit”  (el tiempo se agota)
Como no todo va a ser negativo, una nota positiva 
ha sido la campaña de Turisme Vinaròs en redes 
sociales con dos imágenes del paseo y de la playa 
preguntando si prefieren pasear junto al mar o por el 
paseo, aunque la verdad sea dicha, cuesta imaginar 
que esa idea haya podido surgir del político a cargo 
del área.
En el PVI preferimos aquel otro latinajo del “carpe 
diem” y es por ello que deseamos a todos los vecinos 
y visitantes unas muy felices fiestas de Sant Joan i de 
Sant Pere.

Parece ser que el 
tripartito que dice 
gobernar en el 
Ayuntamiento de 

Vinaròs y a un año para las próximas elecciones 
ya ha decidido iniciar  la campaña electoral 
y empezar a difundir por todos los medios 
qué  cosas van realizando, eso sí, pagando 
todos los vinarocenses.
Por una parte, y hace pocos días nos 
sorprendieron con el reparto de  un panfleto 
partidista, ya que es un concejal de Podemos 
el encargado de decidir  qué se publica y 
que no, denominado por ellos Boletín de 
información  municipal. Curioso es que si la 
transparencia es uno de los objetivos  que 
desde un principio nos han querido vender, 
ya que transparentes no  son y así nos lo 
demuestran en el día a día, saquen a la luz 
a un año  de elecciones ese panfleto y no lo 
hayan hecho al inicio de la  legislatura. Según 
indican ellos, se trata de un documento que 
recoge  datos sobre la gestión de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento para  así hacer más 
cercana la administración local al ciudadano. 
Por lo que  parece hace un par de años el 
ciudadano no tenía que tener esa información 
y ahora sí, pero ya no solo es eso, sino que 
esa  información que perfectamente podrían 
facilitar directamente ellos en  el Diariet o a 
través de la web, se paga con dinero público 
y encima lo allí plasmado no corresponde con 
la realidad. Por ejemplo, si nos  fijamos en la 
publicación de los sueldos vemos que no 
son tan transparentes como dicen, ya que en 
ningún momento se indica que coste supone 
al ayuntamiento el alcalde y los concejales, 
sino las  percepciones netas mensuales 
que perciben después de haber pagado 
las  correspondientes retenciones, seguridad 
social, etc.
Por otra parte, recientemente se ha puesto 
en funcionamiento la nueva  web del 
Ayuntamiento, donde con toda la malicia 
y manipulación se  demuestra cómo actúa 
el tripartito. El Partido Popular y algún 
otro partido de la oposición parece ser que no 
formamos parte de la  corporación municipal 
ya que en la foto no aparecemos, eso si, hay 
un  nuevo integrante, el interventor, pero ya 
no solo eso, si no que en  nuestros perfiles 
no hay ni foto ni información, siendo que 
fotos  nuestras tienen e información también 
ya que en la anterior web así  estaba. Y el 
hecho no es salir o no salir en una foto, si no 
que con  esta postura demuestran lo poco 
democráticos que son y que sus ideas  no 
dejan de ser totalitarias dejando a un lado a 
todo el que no piense y actúe como ellos.
Y no contentos con todo lo anterior, ahora en 
vez de tener un "jefe de  prensa" van a tener 
dos, uno para las áreas de turismo y comercio 
y  otro para el resto de las áreas. Se nota que 
se acercan elecciones, la maquinaria de la 
comunicación ya  la han puesto en marcha, 
pero no con recursos propios, sino a costa 
de  todos los vinarocenses y con dinero 
público.
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SEGUIM AMB EL SOMNI AAVV Migjorn-S.Fabregat

Si la setmana passada ens fregàvem els ulls per la 
sentència del cas Gürtel, avui ens hem de seguir 
fregant-los. Avui, sí, avui dilluns, ha caigut una altra 
sentència contra el PP, ara el del País Valencià. El 
jutge veu delictiva i considera provada que el seu 
finançament va ser fraudulent en els anys 2007 i 
2008 i condemna a uns quants anys de presó a uns 
quants dirigents d’aquell temps a més dels que 
pagaven i els que ho promovien. 
Recordem que en el 2007 van haver-hi eleccions 
municipals i autonòmiques i en el 2008 les generals. 
En Vinaròs totes dues les va guanyar el PP, però, 
gràcies a un acord entre diferents partits l’alcalde 
va ser Jordi Romeu (PSOE), però al País Valencià el 
Molt Honorable Sr. Camps, Sr. Paco Camps, va ser 
el que ens va regir continuant la seua hegemonia i 
amb ella la del PP “valenciano”.
Temps en què el govern del Sr. Camps, Paco Camps, 
era “un modelo de buen gobierno para el resto de 
España”.  Per Vinaròs ja déiem que teníem llargues 

llistes d’espera i  llistes tancades, que ens feien alta 
metges malgrat tota la propaganda que es feia, 
seguíem amb els barracons i sense ....  per l’altra 
part tenim els grans esdeveniments esportius que 
omplien les primeres pàgines on la copa Amèrica o 
la F-1 demostraven la grandesa de l’era (o de l’eral) 
que propiciava el Molt Honorable Paco Camps. 
La pregunta que ens fem és: Si al PP estatal l’han 
condemnat per beneficiari a títol lucratiu i diuen 
que és una organització criminal per delinquir, si al 
PP de la Comunitat Valenciana el condemnen per 
veure delictiva el seu finançament, quant d’aquest 
finançament delictiu va arribar a Vinaròs. Algun 
cartell del Sr. Camps si que recordem haver vist per 
les parets. Va tenir també alguna incidència en les 
eleccions de Vinaròs i per tant també van influir en 
el resultat? Si el finançament amb el que van ornar 
pobles i ciutats, van omplir autobusos amb jubilats, 
i van propiciar actuacions, festes, saraus, berenars i 
demés, van tenir repercussió o que hagués passat 

si no l’haguessen tingut. 
En el proper número parlarem d’altres 
coses però ara, després de tant de temps 
reclamant i denunciant faltes de col·legis, falta 
d’infraestructures, etc. no podem més que sentir-
nos un poquet recompensats per la sentència 
actual. La condemna la podem considerar més 
o menys justa però la repercussió de les seues 
malifetes d’aquest finançament no ens les lleva 
ningú. I de tornar diners ningú ha parlat.
Última hora.- No podem deixar de passar 
l’ocasió per contrarestar el comentari anterior 
amb la notícia que l’Estat Espanyol, el Govern de 
la Generalitat Valenciana, la ciutat de València 
es volen fer càrrec del vaixell carregat amb 629 
emigrants. Sí, la Generalitat Valenciana s’ha ofert 
per acollir l“Aquarius” vaixell que ningú vol fer-se 
càrrec i que vaga pel Mediterrani. La comentem 
per contrastar. Vet aquí la petita diferència de dos 
noticies del mateix dia i sobre el nostre territori.

Desde la legalización de los partidos políticos, 
todos ellos, excepto UCD han llegado al gobierno, 
no por la brillantez de los que entran si-no por la 
torpeza de los que salen. La historia se repite, no 
tenemos nuevo gobierno por sus propuestas, el 
apoyo que le han dado los electores en las urnas o 
su oposición brillante; si á esto le sumas, que han 
pedido asumir los presupuestos de una “derecha” 
después de vetarlos una semana antes por ser 
antisociales, romper la estabilidad o promover la 
desigualdad... Un claro ejemplo de llegar al poder, 
no por lo que aportan, si-no por aprovechar 
el descontento hacia la persona del rival. El 
congreso no puede ser un chiringuito, donde yo 
te doy 1300 millones del cupo más 570 millones 
en presupuesto de estructura y tu me votas los 
presupuestos... ¿Cuanto le han dado más al PNV 
por su voto?. Ahora en el Senado pueden vetar 
esas cantidades, claro que eso es venganza, lo 

otro, lo del trapicheo es patriotismo. Esos cupos 
o peajes que en ocasiones no sabemos, son 
los responsables, junto con lo que han robado 
algunos y que les ha costado el gobierno, que al 
Cesar lo que es del Cesar, falta para pensiones, 
educación, sanidad... No faltaría si ese reparto 
fuera hecho en igualdad sin privilegios por 
“Cupos o Nacionalidades” con ciudadanos de 
primera o segunda donde el norte no debería 
sentirse una raza superior al sur... Políticos 
exigentes en la recaudación de otros, y ellos no 
pagan la Seguridad Social de sus cuidadores, 
exigentes con el precio de la vivienda, con los 
desahucios, los ocupas y ellos, chalet de cinco 
millones de Euros... Luego les escucharemos 
decir, nosotros no debemos nada á los bancos, le 
deberá parecer poco treinta años de hipoteca. O 
trabajos presentados por correo sin presentarse 
y cobrados... Los políticos que se les llena la boca 

de igualdad, democracia, derecho, cuando es 
para ellos, pero esos derechos cuando tienen  
que compartirlos pasan á ser según ellos 
imposiciones. El 8 de marzo, algo cambio, pero 
ese cambio no era á toda costa igualar cupos de 
poder, se equivoca el que cree que por completar 
ese cupo hay que poner a personas que siendo 
magnificas cocineras (admiro á las cocineras 
y es solo un ejemplo) tienen que ejercer de 
ministras, cuando como en este caso, y ahí hay 
que felicitar al nuevo gobierno, hay once mujeres 
que no estan por cupo, si-no por su inteligencia, 
valía personal o trayectoria política ... Esa es la 
verdadera igualdad, no por cupos, si-no por valía, 
inteligencia o profesionalidad y aquí en este país, 
gracias á Dios, mujeres con esas y otras muchas 
cualidades, nos sobran... Tal vez, la solución seria 
llevar los currículos sin foto y sin nombre... con 
seudónimo.

Vinaròs es turismo 
Gregorio González , 

Secretario Agrupación Ciudadanos Vinaròs

Uno de los principales ingresos de Vinaròs en 
gran parte se debe al turismo pero debemos de 
introducir nuevas e interesantes propuestas para 
aumentar las visitas que anualmente tenemos. 
Nuestra oferta turistica se ha quedado estancada 
durante los últimos años.
En Vinaròs carecemos de grandes industrias 
que proporcionen empleo suficiente a nuestros 
parados, y aunque esto no signifique que no 
haya empresas lo cierto es que hay poca oferta, 
por eso desde Cs reclamamos más ayuda por 
parte del Ayuntamiento y las instituciones a los 
emprendedores o autonomos que dispongan 
de un proyecto de negocio. Debemos facilitarles 
las cosas, asesorarlos y estudiar los proyectos, 
acelerar y aminorar los gastos de los trámites, 
hacer un seguimiento del negocio. Pero lo más 
importante es que un nuevo empresario no puede 

pagar tantos impuestos antes de abrir las puertas, 
debería pagar en el momento que su empresa 
tenga beneficios, y de esta manera tendríamos 
muchos más emprendedores y más trabajo.
Otra cuestión muy importante es el aspecto 
urbanístico de nuestra localidad, si damos un 
paseo por la calle Mayor estando el suelo un poco 
mojado nos daremos cuenta que las aceras son 
muy peligrosas porque están muy resbaladizas 
.Además, cruzan gran cantidad de cables aéreos 
haciendo que la calle tenga un aspecto bastante 
feo para los visitantes. Además los postes de luz 
o teléfono que llevan años en medio de aceras, 
ningún responsable político se ha acuerdado de 
quitarlos molestando de manera significativa a los 
viandantes.
Por otro lado reivindicamos para todos los 
Vinarocenses un gran parque que sea el pulmón 

verde de nuestra 
ciudad, hace 
años que se 
reivindica esta gran zona, pero siempre hay cosas 
más importantes o pocas ganas de ejecutarlo, y 
los ciudadanos que residimos o somos de Vinaròs 
también necesitamos calidad de vida, nuestra 
propuesta es un gran parque público con zonas 
verdes y de recreo en Camí Fondo.
Mucho trabajo han dicho tener en este equipo de 
Gobierno en el Ayuntamiento durante estos cuatro 
años pero lo cierto es que al final terminarán su 
legislatura sin pena ni gloria ya que su gestión 
ha sido cero. Desde Ciudadanos nos sentiríamos 
satisfechos si alguna de nuestras propuestas 
constructivas les pareciese bien y las llevarán 
a cabo, demostrarían tener altura de miras y 
preocuparse por las prioridades de los vecinos.
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Sergi Castell, campió d’Espanya 
en la selecció valenciana 
absoluta FEDDI

Del 7 al 9 de juny de 2018 s’ha celebrat en Sant 
Fernando (Cádiz) el Campionat d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques FEDDI. Bons resultats 
de la Selecció Valenciana de natació masculina (de 
la qual ha format part el vinarossenc Sergi Castell 
del Club Natació Castalia) participant en 4 proves: 
50, 100 i 200 lliures i 200 estils, a més dels relleus 
4×100 lliures i 4×100 relleus, aconseguint el triomf 
en aquestes últimes, proclamant-se així campiona 
d’Espanya davant la potent selecció d’Andalusia i 
Madrid.

20

18

LOS LIBROS DE TEXTO
Ya puedes reservar 

para el próximo 
curso escolar

Tel.: 964 45 17 38 - Pl. Jovellar, 16 VINARÒS
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ESPORTS

Este fin de semana el equipo Open 
del club de fútbol americano y fútbol 
Flag Ironmans Vinaròs, culminó 
su larga temporada disputando el 
campeonato de España Spanish 
Flag Bowl en Calatayud. Después de 
iniciar la temporada en Septiembre, 
jugar la liga Valenciana consiguiendo 
el tercer puesto, participar en la 
Bowl de Barcelona también con un 
tercer puesto tocaba pelearse con 
los mejores equipos del panorama 
Español.
Se iniciaba el torneo con una victoria 
frente a los Madrileños Old Skull, 
revancha conseguida después de 
la Bowl de Madrid. Se iniciaba la 

competición con buenas sensaciones, 
tocaba enfrentarse a Madrid Capitals 
que venía muy fuerte y dejó un 
resultado negativo de 19-40. Ironmans 
solo podía ganar pero las 3 derrotas 
frente Atlantic Devils y Barcelona 
Búfals en dos ocasiones le enviaron a 
una octava posición. 
Terminada la temporada, solo falta 
felicitar a los grandes jugadores de 
Ironmans Open que han cumplido 
con toda la temporada disputanto 
todos sus compromisos con nota alta.
Ahora solo falta descansar y preparar 
la próxima temporada con más ganas 
e ilusión, 1… 2… 3… IRONMANS 
VINARÒS.

Jornada completa del equipo Open

San Francisco, 31 • Vinaròs

664 69 37 79
964 63 25 88         

uapea

uapeamail@gmail.com

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

Castelló va acollir el passat dia 9 
de juny el Campionat Autonòmic 
de pista a l’aire lliure, al qual es 
van trobar els millors joves atletes 
de la Federació Valenciana; 16 
representants de tota la comunitat en 
carreres i 14 en concursos, competint 
per les medalles del campionat, així 
com millorar les seves marques i 
formar-se cara al futur.
La samarreta del CEVinaròs-FACSA 
Aigües de Vinaròs en categoria 
femenina va ser defensada per 
Ruth Miralles, que va prendre part 
en la prova de llançament de pes, 
on va aconseguir millorar la seva 
marca personal amb un llançament 
de 7’50m i assolint la 12a plaça; 
posteriorment, va competir als 
3000m marxa, on va fer un bon 
registre personal de 18’41” travessant 
la línia de meta en 11a posició.
Entre els xics, Miguel Cruz va 
participar en dues proves de salt; 
la primera, el salt amb perxa, on va 
començar amb alguns dubtes, però 
finalment va resoldre els problemes 
tècnics i passà el llistó per sobre de 
2’50m, marca que li valdria la 13 
posició; posteriorment no va poder 
amb els 2’70m i va caure eliminat. 
Amb poc temps de recuperació, va 
haver d’afrontar la segona prova, el 
salt d’alçada, on no va poder superar 
els 1’45m inicials. Al campionat no 
van poder participar altres atletes del 
nostre club que malauradament han 
patit lesions, i que esperen tenir més 
sort ja cara la pròxima temporada.

CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER
Gran participació d’atletes del 
CEVinaròs.
Els campionats Màster estan 
passant per un moment de gran 
eufòria; només cal fer una ullada 
enrere, per veure com en els darrers 
10 anys el nivell de les marques, 
el número de competidors, 
la quatitat de competicions i 

campionats organitzats per als 
més grans del nostre atletisme 
ha crescut exponencialment, en 
el que és una autèntica revolució, 
que desdiu la creença que la vida 
d’un atleta arribava fins els 30-35 
anys. Els campionats d’Espanya 
acullen darrerament prop de 2000 
participacions, d’atletes veterans de 
totes les edats i en totes les proves, i 
els campionats internacionals ja són 
tot un event a nivell mundial. 
Però sense anar encara tant 
endavant (aquest any, per exemple 
hi ha Mundial a Màlaga), calia primer 
aconseguir les mínimes i fer una 
bona posta a punt, i el lloc ideal era 
el Campionat Autonòmic que es va 
celebrar diumenge 10 a la renovada 
pista del Túria a València. I el nostre 
club va estar representat per un 
bon grapat d’atletes veterans, que 
a més van aconseguir uns excel.
lents resultats i una bona collita de 
medalles:
Rosa B. Castell: 3000m marxa 34’18” 
2a Classificada
Sebastià Cid: Salt d’alçada 1’55m 1r 
Classificat
Eva Sorlí (Playas de Castellón): 800m 
2’44” 1a Classificada
Miguel A Carvajal (Playas de 
Castellón): 5000m marxa 25’30” 1r 
Classificat
David Miralles: Salt amb perxa 3’80m 
1r Classificat
Maribel Arenós: 3000mll 12’41” 3a 
Classificada
Ruben Roig: 3000m obstacles 11’40” 
3r Classificat
Xavier Fontelles Salt de llargada 
5’50m 1r Classificat
400m tanques 1’05”17 1r Classificat
Xavier Fontelles
Director Tècnic CE Vinaròs-Aigües de 
Vinaròs
Agraïments al nostre patrocinador FACSA 
Aigües de Vinaròs i les col·laboracions 
de Nova Nutrició, Sports Arin, ArtClínic i 
Clínica Monleón.

CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB-16 (CADET)

Ruth Miralles i Miguel Cruz, representants del CEVinaròs

¡ En Temporal Transfer estamos encantados de ser tu ETT !  Los empleados/as 
sienten orgullo de formar parte de nuestro equipo, y nosotros de poder gestionar 
sus carreras profesionales.

Si estás interesados en remar con nosotros, estamos seguros que juntos 
alcanzaremos con éxito nuestros objetivos.

¡ Regístrate y trabajemos juntos !

¡ Queremos conocerte !
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El cap de setmana 9/10 de Juny es va 
celebrar a Castelló la fase provincial 
de la comunitat valenciana. Aquesta 
competició és de categoria Aleví i 
competeixen els equips de la província. 
L'equip del C.N. Vinaròs va estar format per: 
Lucia Garcia, Ainhoa Canalda, Natàlia Burriel, 
Mar Garcia, Daniela Muñoz, Lluna Bordes, 
Júlia Muñoz, Ona Leciñera, Hèctor Cervera, 
Alex Pujol, Andreu Jovani, Santi Matamoros, 
Joan Chavarría i Iker Mas.
Es van obtenir grans resultats, destacarem 
les medalles aconseguides per: 
Hèctor Cervera, bronze en 200 braça; 
Andreu Jovani, plata en 100 braça i 1500 
lliures i or en 100 lliures; Joan Chavarría,or en 

200 papallona; Ainhoa Canalda, bronze 200 
esquena; Mar Garcia, plata en 200 papallona, 
Júlia Muñoz bronze en 200 papallona; 
Daniela Muñoz, or en 100 i 200 braça, també 
aconseguiren medalla de bronze al relleu 
masculi 4x100 lliures  i  plata al de 4x100 estils. 
Pel que fa a l'equip destacarem la victòria 
del equip Masculí, i la segona posició del 
femení. És un orgull contar en aquest equip 
de tanta qualitat esportiva, com humana. 
Moltes felicitats a tots per aquest èxit, i pels 
que segur que vindran.
També cal nombrar als components del 
club Sara Vea, Martí Forner i Pau Forner que 
van participar en l'aquarun de Benicarló 
aconseguint grans resultats. 

Fase provincial jocs esportius de la Comunitat Valenciana

Conviértete en Masaji�ta   
 Escuela Quir�s

conPro	esional
www.escuelaquiros.com

VERANO
FORMACIONES

E S T E  

·  tómate unas ·
Carrer de Sant Francesc, 

113, Vinaròs.

Teléfono: 964 86 93 73
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

MENÚ

VERBENA
DE SAN JUAN

CON
DJ CRISTIAN DB

CON MÚSICA DE 
TODOS LOS ESTILOS

25€

638 82 08 51

29€

964 45 06 05

PRECIO P/PERSONA • IVA INCLUIDO

23€

964 45 02 09

PRECIO P/PERSONA • IVA INCLUIDO

Carpaccio de Langostinos de Vinaròs
en vinagreta de jengibre y guacamole.

Croqueta de rape y setas con salsa de langostinos.

Bacalao confitado con crema de calabaza al curry.

Solomillo de ternera
en salsa de Martini y crema de guisantes.

**************
Coca de Sant Joan

MENU
SAN   JUAN

ENTRANTES
Ensalada de pollo y parmesano con crema balsámica

Surtido de croquetas 
(jamón ibérico, cocido, gambas y boletus)

Chipirones

A ELEGIR ENTRE...
Entrecot a la plancha o LenguadoEntrecot a la plancha o Lenguado

POSTRE
Tarta de galleta y caramelo

BODEGA ”Heretat” blanco y tinto • Bebida y café incluidos

MENÚ
SAN
JUAN
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

C/
 Á

N
G

EL
 N

º 1
0 

 - 
 V

IN
AR

Ò
S

W
W

W
.JJ

CI
N

EM
A.

ES

 
  

w
w

w
.j

jc
in

e
m

a
.e

s
D

ia
 d

e 
l’e

sp
ec

ta
do

r: 
4'

50
 e

ur
os

 
(n

o 
s'

ap
liq

ue
n 

el
s 

di
es

 fe
st

iu
s)



16 juny de 2018

27

SAN JUAN 2018
ROLLITO DE SALMÓN NORUEGO MARINADO, RELLENO DE NUECES A LA

VINAGRETA DE ACEITUNAS VERDES Y MOSTAZA DE DIJÓN (INDIVIDUAL). 

************* 

TATAKI DE ATÚN ROJO EN SALSA TERIYAKI. 

************* 

VIEIRA RELLENA DE MARISCOS EN SUS JUGOS. 

************* 

CHIPIRONES CON HABITAS TIERNAS Y BOLETUS EN SEMI ESCABECHE. 

************* 

DEGUSTACIÓN DE LANGOSTINOS DE VINARÒS AL RON. 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR.

LOMO DE BACALAO DE ISLANDIA, CONFITADO SOBRE UN FONDO DE SALSA

AMERICANA. 

************* 

SUPREMA DE DORADA A LA ESPALDA. 

************* 

ENTRECOT DE TERNERA A LA BRASA. 

(SALSAS QUESO, PIMIENTAS) 

************* 

PALETILLA DE CORDERO LECHAL A BAJA TEMPERATURA EN SU JUGO AL

AROMA DE ROMERO. 

 

     TODO ELLO ACOMPAÑADO DE VERDURITAS ESTILO CHEF        
  ---TEMPORADA---          

**POSTRE** REPOSTERÍA DE LA CASA Y FRUTAS DE TEMPORADA. 

TODO ELLO REGADO CON CAVA BRUT NATURAL. 
BLANCO: VERDEO - VERDEJO 100% 

TINTO: ALTOS IBÉRICOS - RIOJA CRIANZA 2014 
AGUAS MINERALES, REFRESCOS, CAFÉ ARÁBICA 100%. 

PVP: 40.00 EUROS IVA INCLUIDO 

MENÚS PERSONALIZADOS A PARTIR DE 25 EUROS +IVA. 
RTE. CALAFAT -964 45 59 04 C/ Raimundo de Alós, 3 VINARÒS.

RESTAURANTE.CALAFAT

SAN JUAN 2018 (II)

QUESO CURADO DE LA MANCHA AL AROMA DE ROMERO Y TOMILLO. 

JAMÓN IBÉRICO GRAN RESERVA ACOMPAÑADO DE PINCHOS DE ANCHOAS

DEL CANTÁBRICO Y PAN DE CRISTAL CON TOMATE DE COLGAR Y ACEITE DE

OLIVAS MILENARIAS. 

************* 

CARPACCIO DE BACALAO DE ISTLANDIA CON PURÉ DE TOMATE KUMAKO Y

ACEITE DE OLIVA VIRGEN CON ESFERIFICACIONES DE LIMÓN Y PIMIENTA

ROSA EN SU AIRE DE HINOJO FRESCO. 

************* 

VIEIRA RELLENA EN SUS CARNES Y FOIEGRÁS DE PATO SOBRE UN

CRUJIENTE DE ALCACHOFA DE BENICARLÓ Y CARABINEROS DE SANTA

POLA. 

************* 

LANGOSTINOS DE VINARÒS ESCALFADOS EN SALSA DE SOJA Y DE WASABI. 

 
PRIMER PLATO.

SUPREMA DE RODABALLO CONFITADO EN SU JUGO DE MARISCO

PERFUMADO AL CILANTRO FRESCO. 

 

POSTRE.

PIRÁMIDE A LOS DOS CHOCOLATES EN SU FALSA TIERRA DE TURRÓN,

CACAO Y AZÚCAR MORENO.

BLANCO: VERDEO - VERDEJO 100% D.O RUEDA 
TINTO: CELESTE ROBLE - TINTO FINO D.O RIBERA DEL DUERO. 

CAVA: PRIMA VIDES (BRUT NATURAL) GRAN SELECCIÓN. 
AGUAS MINERALES, REFRESCOS, CAFÉ ARÁBICA 100%. 

 

 
 

PVP: 70.00 EUROS IVA INCLUIDO. 

MENÚS PERSONALIZADOS A PARTIR DE 25 EUROS +IVA. 
RTE. CALAFAT -964 45 59 04 C/ Raimundo de Alós, 3 VINARÒS.

RESTAURANTE.CALAFAT
ENTRANTES.

************* 
SORBETE DE FRUTA DE LA PASIÓN EMULSIONADO EN GRAPPA GRAN

SELECCIÓN Y CAVA VALENCIANO BRUT NATURAL GRAN RESERVA. 

 *************
SEGUNDO PLATO.

PALETILLA DE LECHAZO A BAJA TEMPERATURA EN UN SUAVE PERFUME DE

TRUFA NEGRA. 

 

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Tauler Municipal

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 4 de juny 
de 2018, acorda aprovar l’expedient per a la  contractació de les OBRES 
D’ELECTRIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA UBICADA EN CAMÍ BOVERALS-
CARRER JOAN FUSTER, DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP 
JAUME I, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (Exp. 4523/2018- 
Obres 3/18), 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pl. 
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina 
www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: 25 de juny de 2018.

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. 
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Venda de tickets per al Sopar a la Fresca

A partir de dilluns 11 de juny a la planta 
baixa de l’Ajuntament  Preu 0,50€ 

També a partir de dilluns ja es poden 
reservar taules per a la verbena de Sant 

Joan i Sant Pere a la Tourist Info

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 6 de juliol de 2018
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.
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Tauler Municipal
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ESQUELES PUBLICITAT

Fills, néts, germà, nebot i familiars, sempre et 
recordaran amb molta estima

En memòria de:
Dolores Antolí Allepuz

Que ha mort a Vinaròs el dia 
9 de juny de 2018, a l’edat de 94 anys 

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres 
d’afecte i condolença que ens han mostrat.

Mare del nostre col·laborador Emili Fonollosa

Tu esposo, hijos, nueras, nietos y familia 
siempre te recordarán con cariño

Teófila Bofill Peris
“Felín” 

Que falleció en Vinaròs 
el día 13 de junio de 2018,

a los 88 años de edad.
D.E.P.

Agradecemos toda la atención recibida y todas las muestras de 
afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

B A R     R E S TA U R A N T E

608 61 56 82
Reservas

Avda. Jaime I, nº 27
        El rincon cordobes

¡ Felices Fiestas 
de San Juan y 

San pedro !



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig). 
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

16 juny FERRER pl. Sant Antoni, 39

17 juny ROCA c. Sant Francesc, 6

18 juny GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

20 juny SANZ c. Pont, 83

21 juny VALLS zona turística nord, 11

22 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

23 juny TORREGROSA av. Llibertat, 9

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




