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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.

La setmana passada es va presentar al Mercat Municipal 
la nova campanya de la targeta de fidelització amb xecs 
regal per als clients habituals de les paradetes. Per cada 
compra, presentant la targeta de fidelització, acumularan 
participacions per al sorteig, dels 10 xecs, que es farà el 
proper 3 de setembre. 
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, ha destacat 
que "des del govern municipal sempre donarem suport a 
les iniciatives que suposen fomentar l'activitat comercial 
de la localitat, i en especial, al Mercat Municipal". En 
aquest sentit, afegia que "els clients que realitzen les 
compres a les paradetes trobaran un producte de 
proximitat de gran qualitat amb una atenció propera, 
que només es pot aconseguir amb el comerç local".    

Per la seva banda, la secretària del Mercat Municipal, 
Ana Goicoechea, comentava que per cada compra els 
clients acumularan participacions per al sorteig dels 
xecs, i a més, seguiran sumant punts que després podran 
bescanviar per regals exclusius a través de la targeta de 
fidelització.  
El president de l'Associació de Venedors, Ángel Martínez, 
ha agraït la col·laboració de la regidoria de Comerç, 
detallant que sempre dona suport a totes les campanyes 
que realitzen. D'altra banda, ha animat als veïns a 
apropar-se fins al Mercat per fer les compres, recordant 
que pel simple fet de presentar la targeta de fidelització 
podran entrar en el sorteig dels 10 xecs regal, valorats en 
30€ cadascú per bescanviar a les paradetes del Mercat. 

El llagostí de Vinaròs va ser el protagonista la setmana 
passada durant la celebració de la 13a edició de l'Aula de 
Cultura Alimentària celebrada a Saragossa. La conferència 
"Langostinos de Vinaròs: La pesca en el Mediterráneo, 
tradición y sostenibilidad en los mares", organitzada per 
SlowFood i l'Ajuntament de Saragossa, va estar dirigida pel 
xef i formador gastronòmic, Juanjo Roda i Andrés Albiol, 
en representació de la Confraria de Pescadors, explicant 
les principals característiques del llagostí i sobretot el seu 
gran valor gastronòmic.
El llagostí, pescat amb les arts tradicionals, es caracteritza 
per la seua textura, única en tot el Mediterrani, amb a les 
aigües de baixa salinitat de la costa i un clima suau durant 
tot l'any. Pel que fa al seu sabor, destaca la delicadesa de la 
carn, que només es pot aconseguir gràcies als sediments 
que arriben des del riu Ebre fins a la costa vinarossenca, 
donant al llagostí unes propietats organolèptiques 

especials. 
Cal destacar que a la demostració també va assistir el 
regidor de Turisme, Domènec Fontanet, que va aprofitar 
l'oportunitat per promocionar els atractius turístics de 
la localitat, amb especial menció, a l'excel·lent oferta 
culinària que es pot trobar a Vinaròs. 
Per a finalitzar la presentació, els assistents van poder 
observar tots els atractius turístics de la destinació 
gràcies al nou vídeo promocional turístic de la destinació, 
recentment presentat a les xarxes socials, que només 
a Facebook ha assolit més de 25.000 visualitzacions i ha 
estat compartit en 575 ocasions.
Després de la demostració els assistents van gaudir d'una 
petita degustació al Teatre Romà de Saragossa, amb 
seitons i llagostins, on van comprovar de primera mà 
l'extraordinària qualitat del marisc vinarossenc, a més de 
rebre material promocional de Turisme Vinaròs.

Comerç presenta la nova campanya de xecs regal 
del Mercat Municipal
Fins al 31 d'agost els clients que realitzen les compres a les paradetes podran acumular participacions per aconseguir un 
dels 10 xecs regal valorats en 30€

Turisme presenta la excel·lència del llagostí de Vinaròs 
a l'Aula SlowFood Saragossa
La demostració va incloure una petita degustació de seitons i llagostins que va sorprendre als assistents per la seua 
extraordinària qualitat gastronòmica
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ACTUALITAT

El PP de Vinaròs presentará una moción en el 
próximo pleno ordinario en la que pedirá al equipo 
de gobierno que el Ayuntamiento no pague la 
actuación del grupo de Ontinyent “Auxili”, que 
actuó en el escenario Platjafest durante la verbena 
de San Pedro. El portavoz del PP de Vinaròs, Juan 
Amat, argumentó como motivo que durante su 
actuación “proclamaran frases como “fora Partit 
Popular” o “puto Partit Popular”,  insultando de 
forma reiterada por motivos ideológicos a parte de 
los vinarocenses con el dinero de todos”. “Todo ello 
–prosiguió Amat- contratado por un equipo de 
gobierno que aún no ha pedido disculpas”, indicó.  
La moción, pues, también exige que el gobierno 
local e disculpe públicamente. 
El portavoz popular consideró que el equipo de 
gobierno “debería saber al contratarlo que este 
grupo es radical, sectario e intolerante y con frases 
como las que proclamaron desde el escenario ni se 
facilita la convivencia y se atenta contra la libertad 
ideológica de todos los ciudadanos”. 
“Hay una clara responsabilidad política del 
concejal de Fiestas por haber decidido contratar a 
este grupo”, concluyó Amat.
Amat lamentó también “la utilización partidista del 
acto de la llegada de la Flama del Canigó, donde se 

leyó un manifiesto por parte de la organización en 
favor del independentismo catalán, ensalzando la 
figura del encarcelado Jordi Cuixart i presentando 
a España como un país opresor, todo ello aplaudido 
por el alcalde Enric Pla y el concejal socialista 
Guillem Alsina”. Según Amat, padres y madres de 
diferentes damas “nos han manifestado que se 
sintieron en el acto violentados e incómodos, y 
es obvio que actos como este no deberían tener 
cabida en nuestras fiestas porque no representan al 
conjunto de la ciudadanía. Las fiestas deben estar 
al margen de cuestiones ideológicas y facilitar la 
convivencia de todos, y lamentablemente en estas 
fiestas esto no ha sido así porque el tripartito ha 
decidido hacer una utilización política y sectaria en 
algunos actos”.

PAI Verdera
Por otro lado, Amat ha informado mediante su 
portavoz, Juan Amat, que el Ayuntamiento de 
Vinaròs ha recibido una sentencia del sector SUR 
14, conocido como PAI de Verdera o del Vinalab, 
que obliga a abonar a un propietario 385.000 
euros en concepto de devolución de cuotas 
abonadas, 80.000 de los cuales corresponden a 
intereses que -según el representante del PP- el 

consistorio vinarocense podría haberse ahorrado 
si se hubiera actuado con previsión. Amat recordó 
que el PP ya había avisado que en los presupuestos 
municipales de este año el equipo de gobierno 
no había previsto los pagos que el Ayuntamiento 
deberá realizar a los propietarios que ya han 
pagado las cuotas correspondientes a este PAI, tras 
haber declarado su nulidad el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ). Una sentencia de nulidad con fecha 
de septiembre de 2017, por lo que Amat lamentó 
que el Ayuntamiento no hubiera propuesto en 
nueve meses soluciones al respecto cuando 
deberá hacer frente a la devolución de las cuotas 
abonadas y sus intereses. 
Amat consideró que tras esta primera sentencia 
puede haber una cascada de reclamaciones y el 
consistorio deberá abonar más cuotas e intereses 
a propietarios de terrenos de este sector. “Queda 
por ver qué pasará con el resto de cuotas, pero 
la inacción del tripartito puede costar a Vinaròs 
mucho dinero”, concluyó Amat.

L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha contestat a les 
declaracions del portaveu del PP, Juan Amat, que 
va criticar a l’equip de govern per haver contractat 
al grup Auxili a la verbena de Sant Pere i van proferir 
desqualificacions contra el Partit Popular, i també per 
l’acte de la rebuda de la Flama del Canigó. 
Pla ha indicat que “per desgràcia, la desesperació 
d'alguns membres del PP de Vinaròs davant el 
seu futur, tal com va el procés de lideratges en 
el partit, i la seva impotència davant unes festes 
que han estat un èxit de participació i visitants 
que ha superat totes les edicions prèvies, els 

porta a buscar la visibilitat que difícilment 
obtenen fora de les sentències, buscant provocar 
polèmiques que ni existeixen ni estan al carrer”.
Per a l’alcalde, “és obvi que assenyalant les opinions 
abocades per uns artistes durant un concert 
o per una associació mostren el seu desig de 
tornar a l'època de la censura i obliden el principi 
que els organitzadors d'un acte, i especialment 
quan són públics, no han de compartir les 
opinions o comentaris que en ell es realitzin”.
En aquest sentit, ha indicat que “no compartim 
algunes de les idees expressades en aquests i altres 

actes, com no compartim els objectius o idees de 
moltes associacions i grups que demanen espais 
públics per als seus actes, però es desenvolupen 
en contextos on preval la llibertat d'expressió i els 
poders públics estan per assegurar les llibertats sense 
més límits que els que marquen les lleis”. 
I conclou que “si el PP de Vinaròs creu que s'han 
superat, ja sap on ha d'acudir. De moment, el seu 
intent d'assomar el cap d'alguna manera per intentar 
enterbolir l'èxit de la Fira i festes de Sant Joan i Sant 
Pere 2018 l'única cosa que fa és difondre les opinions 
i idees per les quals diuen sentir-se molests”.

La secretaria general del PP local, Carla Miralles, 
ha criticado los “fallos” que ha habido en los actos 
anunciados publicados en la programación de 
las fiestas de San Juan y San Pedro, como la Holi 
Festival, que salió anunciada otro día, la Mostra de 
cuina Vinarossenca, entre otros, o la coincidencia 
de actos como los encuentros de la Muixeranga i 
las collas de Nanos i Gegants. También dijo que fue 
“falta de previsión el colapso del servicio la noche 
de San Juan en la carpa de fiestas” o los cortes 
de luz que hubo en el Platjafest esa noche.  “Son 
detalles que demuestran que no se ha trabajado 
como se debería”, indicó.
Miralles también matizó las declaraciones del edil 
de Fiestas, Marc Albella, en el sentido de que en los 
últimos años ha habido cambios significativos que 
han supuesto mejoras y un salto en la participación 
en las fiestas. “Una mejora de las fiestas la hubo 
al principio de la pasada legislatura, cuando 

pasamos de tener una corte de honor mínima 
de sólo 5 damas a mayores a 14, y posibilitar que 
academias de baile y gimnasios pudieran tener 
representantes. Si ahora disfrutamos de una 
extensa corte de honor es por una iniciativa del 
PP para posibilitar que las entidades que tenían 
dama mayor pudieran tener también dama 
infantil. Además, si exceptuamos los cambios de 
escenarios, es lo mismo que se hizo en la pasada 
legislatura, y cuando hablan de un escenario 
específico para niños con actividades, en la pasada 
legislatura hubo más actividades dedicadas al 
público infantil”, indicó. 
Por otro lado, en cuanto a la cena de gala, señaló 
que “fue también en la pasada legislatura cuando 
se rebajó el precio para hacerlo más accesible”, y 
dijo que hay miembros del equipo de gobierno 
que entran en contradicciones, como Compromís 
“que en la pasada legislatura incluso hacían una 

cena ‘antigala’ porque consideraban que era 
un acto elitista, y ahora que gobiernan acuden 
invitando a otros políticos de su partido a la cena 
de gala”.
También acusó al alcalde de incoherente “al 
participar en algunas procesiones como la de San 
Juan, y en otras no”. 
Por último, Miralles dijo que “si el alcalde, 
Enric Pla, considera que insultar es libertad de 
expresión se equivoca y abre un peligroso camino 
que pensamos que no es el adecuado para la 
convivencia en Vinaròs”.
Desde las filas populares se remarcaba también “el 
silencio del concejal de Fiestas, Marc Albella, que 
sigue sin pedir perdón por contratar a un grupo 
que ya se sabía con anterioridad de su radicalidad y 
que tras la bochornosa actuación se ha escondido 
para no asumir sus responsabilidades como 
concejal del área”.

El PP de Vinaròs pide que no se pague al grupo Auxili por haberles “insultado” 
en el concierto de la verbena de Sant Pere
Amat asegura que el Ayuntamiento de Vinaròs deberá abonar 80.000 € de intereses a un 
propietario del PAI Verdera

Al voltant dels insults al PP del grup Auxili i l’acte de la Flama del Canigó

L’alcalde respon a Amat que els organitzadors d'un acte 
“no han de compartir les opinions o comentaris que en ell es realitzin”

El PP de Vinaròs critica los fallos en la publicación de algunos actos de las fiestas
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ACTUALITAT

El centro de vacunación internacional del 
Hospital Comarcal de Vinaròs ha superado los 
1.300 tratamientos profilácticos administrados a 
pacientes viajeros. Así se desprende del informe 
de actividad emitido por el Servicio de Medicina 
Preventiva de este Hospital, que recuerda que la 
consulta debe realizarse entre las 6 y las 8 semanas 
anteriores a la fecha del desplazamiento, con 
el objetivo de asegurar  una correcta pauta de 
vacunación y por tanto, una mayor inmunidad 
antigénica.
El centro de vacunación del Hospital comarcal 
de Vinaròs es uno de los quince centros con los 
que cuenta la Comunitat Valenciana y atendió el 
pasado año 2017 a un total de 484 viajeros, el 5% 
del total autonómico, a los que administró 1.369 
vacunas.

Perfil del paciente viajero en Vinaròs
Los meses con mayor afluencia de pacientes fueron 
mayo, agosto y septiembre, registrando una franja 
de edad mayoritaria de entre 15 y 44 años, cuyo 
motivo del viaje principal fue el turismo (el 75%) 
seguido de los desplazamientos laborales (9%), 
cooperación (7%) y visita a familiares (7%). El 70% 
partían con un viaje organizado y el 67% acudían a 
entornos urbanos, frente al 32% que tenían como 
destino entornos rurales. 
La mayoría, el 61%, pernoctaron en un 
establecimiento hotelero, mientras que el 24% 
acudían a un domicilio particular. La duración 
media del viaje fue entre 2 y 4 semanas y las 
vacunas más administradas fueron fiebre tifoidea, 
cólera,  hepatitis A y B, paludismo y fiebre amarilla. 
El 51% de los atendidos fueron hombres y el 49%, 

mujeres; y sólo el 50% acudió a la consulta con 
la anticipación mayor a 6 semanas al momento 
de partida. Los especialistas recuerdan que 
el tiempo de antelación permite obtener una 
inmunidad antígena mayor frente a determinadas 
enfermedades con riesgo de ser adquiridas 
durante el viaje.
Los 10 destinos más frecuentados por los pacientes 
que han acudido a las consultas del viajero en toda 
la Comunitat Valenciana fueron, el año pasado, 
Tailandia, India, Indonesia, Vietnam, Camboya, 
Perú, Kenia, Ecuador, Colombia y México.

Podem Vinaròs va escollir en procés de primàries 
l’executiva formada si moment per la figura del 
Secretari General. En les properes setmanes 
l’assemblea escollirà al complet la resta de l’equip 
executiu que ha de conduir la formació morada per 
als pròxims anys a la ciutat. 
L’assemblea de Podem Vinaròs en la que van participar 
50 persones, va escollir Hugo Romero, com a Secretari 
General de la formació a la població.
Romero renova mandat al cap de Podem en la ciutat, 
en el primer que va finalitzar aquest 2018, «hem assolit 
el mandat que es va proposar i va aprovar l’assemblea 
de Podem, crear una candidatura municipalista que 

es presentes a les eleccions del 2015, i els resultats en 
aquestes van ser més que destacables amb els 5 regidors 
que es van aconseguir» comentava Hugo.
De cara al futur, estarà en mans de les respectives 
assemblees decidir el paper de Podem i de la 
candidatura municipalista TSV en les properes 
eleccions municipals del 2019, «entenem Totes i Tots 
Som Vinaròs, com una eina de participació política 
transversal, amplia i que va més enllà de Podem. Només 
així, es pot oferir una candidatura oberta, transversal, 
pluricultural i amb visió de creixement i amplitud.» 
A patir d’aquí des de Podem treballarem per oferir el 
millor al progrés i al canvi social i polític de Vinaròs.

Acord Ciutadà ha acusat al regidor de Festes, Marc 
Albella, d’haver “mentit” el passat plenari a preguntes 
sobre la iniciativa El Pati del Mercat.Segons el 
portaveu de la coalició, Lluis Batalla, Albella “no es va 
reunir mai amb els veïns afectats del Carrer Angel i 
Santa Rita”. Batalla també ha assenyalat que “Albella 
va recordar la necessitat de desubicar certs actes 
de certs llocs que no fossin els de sempre. Estem 

d’acord, però ubicar-ho al centre mateix del poble, 
en una caixa de ressonància com el pati de mercat, 
amb un veïnat absolutament trasbalsat per uns 
decibelis multiplicats no és aceptable”.
“Només cal tenir en compte aquesta dada: els 90 
dB de pressió externa, traduïts als 75 dB de recepció 
dintre de l’habitatge a més de fer tremolar els 
vitralls i alguns mobles, fan de tot punt impossible 

l’enteniment entre dues persones excepte que 
es parles de molt a prop i a crits com passa en 
discoteques i altres establiments tancats”, apunta 
Batalla, que ha matisat que “no estem en cap cas en 
contra de cap actuació ni de jazz, ni de blues, ni de 
cap altra manifestació musical,ni de cap festa, però 
si es fa, per favor amb una mica menys de volum de 
soroll i sobretot vetllant pels drets dels més febles”.

El centro de vacunación internacional del Hospital de Vinaròs 
administra 1.300 profilaxis a viajeros
El principal motivo de los desplazamientos son el turismo, los viajes de trabajo y las estancias de 
cooperación en el extranjero  
Sanitat recuerda que los viajes internacionales se deben planificar con tiempo y acudir a esta consulta al 
menos con 6 semanas de antelación

Podem Vinaròs tria la seva executiva
El cercle Podem Vinaròs va triar aquesta setmana passada mitjançant votacions telemàtiques 
la figura del Secretari General

Acord Ciutadà diu que “no s’ha escoltat als veïns afectats de Carrer Àngel 
i Santa Rita pels concerts al Pati del Mercat”
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fotonotícies

Concentració de l’escola base del United Vinaròs CF a l’Envelat de Festes. Per Juan Carlos Benet

La graduació de sisé del CEIP Assumpció es va fer al Vinalab i va tenir moments emocionats, divertits i inesperats, incloent breu 
actuació dels propis alumnes i de la coral de l'escola.E.Fonollosa

El Rei de la festa
Sopar a l’Envelat de l’Escola per Adults
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SOCIETAT

Castella se niega a matar un toro bajo 
el clamor del público. La tarde fue una 
montaña de emociones durante las 
casi tres horas que duró el festejo. Tuvo 
dos protagonistas absolutos, Sebastián 
Castella y Lujoso, un toro al que se le pidió 
el indulto de forma unánime y clamorosa.
Se podría hacer una crónica al uso, toro 
a toro y relatando lo sucedido con cada 
diestro, pero des del minuto uno no 
fue una tarde habitual como tampoco 
lo serán estas letras. La tarde empezó 
con puntualidad taurina, tres diestros 
debutantes y de diferente calado artístico 
se daban cita en el marinero coso de 
Vinaròs para estoquear una corrida de 
Buenavista. El diestro burgalés Morenito 
de Aranda cortó una oreja a cada toro de 
su lote, el primero fue un animal con más 
casta, al que había que poderle y someter 
sus embestidas, lo logró Morenito sacando 
pases de gran gusto y temple. El segundo 
de su lote fue un animal venido a menos, 
con clase pero soso y justo de fuerzas, lo 
mató de una media estocada y logró el 
segundo trofeo de su esportón. Tarde de 
toreo eterno, destacando el manejo del 
capote con faenas puras y de entrega.

Quién también debutaba como matador 
en este coso era el valenciano Román, y 
caló hondo en los tendidos. No se dejó 
nada en el hotel y trató a la plaza como 
si fuera uno de los grandes escenarios 
de la temporada. El primero toro lo cuidó 
hasta el final, una faena lenta donde debía 
el diestro hacerle las cosas muy bien y 
con mucha rectitud, no fue un toro fácil. 
Acabó entre los pitones y pasándoselo 
muy cerca. Lo mató de una estocada y 
cortó su primera oreja. En el segundo 
de su lote y sexto de la tarde costó que 
entrara el público en la faena, el susto 
del festejo vino con el capote, cuando 
intentó realizar un quite y al resbalar 
quedó a merced del toro, por suerte, 
percance sin consecuencias. La faena en sí 
fue una labor de menos a más, dónde el 
ingrediente esencial fue el valor y el poder. 
Consiguió Román meter a público y toro 
en el canasto y cortó otra oreja de nuevo, 
Puerta Grande ganada a ley.

Pero si la tarde tuvo un protagonista ese 
fue Sebastián Castella, y por supuesto 
Lujoso un gran toro de Buenavista, que 
tuvo clase, cadencia, ritmo, armonía 

y todos los componentes para que el 
francés cuajara una faena de temple y 
gusto. La suave brisa mediterránea y el 
sofocante calor levantino fueron testigos 
de lo que allí sucedió, una oda al temple, a 
la sensibilidad, al gusto,… cada muletazo 
era como una pincelada, que bajo un 
lienzo de albero amarillo pintó Castella por 
San Juan. La faena, que brindó a El Soro, 
tubo de todo, pero sobre todo un gran 
pitón izquierdo, el francés lo entendió y 
creó una obra que perdurara en la retina 
de aquellos que estuvieron. Si Castella 
fue bravo, Lujoso no se quedó atrás, un 
buen toro, se le pidió el indulto de forma 
unánime y clamorosa pero ajustándose al 
reglamento, la presidenta no lo concedió. 
El enfado del público fue tal que la bronca 
se escuchó hasta en la Plana, el diestro 
galo no daba crédito a lo sucedido y con 
semblante serio se negó a matar al astado, 
sonaron los tres avisos de rigor y una 
clamorosa vuelta al ruedo cerró el paso de 
Castella por esta plaza. En el primero de 
su lote y de la tarde también tuvo suerte, 
le correspondió un toro con clase, que le 
duró hasta las acaballas de la faena y al 
que cortó una oreja.
Al término del festejo el pueblo de Vinaròs 
decidió sacar en volandas a Sebastián 
Castella y acompañó al resto de la terna en 
una clamorosa Puerta Grande.
Ficha del Festejo:

Plaza de toros de Vinaròs (Castellón). Feria 
de San Juan y San Pedro. Entrada; media 
plaza.

Se lidiaron 6 toros de Buenavista, el mejor 
el 4º, de nombre Lujoso, al que se le pidió 
el indulto. Con clase y ritmo en líneas 
generales, el más flojo el sexto.

Sebastián Castella (purísima y oro): oreja 
y vuelta al ruedo tras escuchar los tres 
avisos.

Morenito de Aranda (verde botella y oro): 
oreja y oreja.

Román (azul rey y oro): oreja y oreja.

Incidencias: Sebastián Castella se negó 
a matar el 4º toro de la tarde, de nombre 
Lujoso y herrado con el número 6, después 
de una clamorosa petición de indulto que 
la presidencia no concedió. 

Temperatura Pluja Vent
  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora D i r e c c . 

dominant
Mitjana 22,7 -- -- Dia més plujòs 32,5 3  --  Mitjana 3,0 -- -- SE
Mínima 15,3 7 06:45 Màx. Intensitat 149,4 3  06:15  Màxima 35,4 16 20:00 SSO
Màxima 29,2 13 17:00 Total Mes 33,0  --  --
Día + calorós 25,1 30
Día + fred 19,7 3

Aquest mes de juny ha estat 1,3 ºC (un grau i tres desenes) mes fred que juny de 2017.
A un que el mes hagi estat generós en pluja (un 33,06 % per sobre de la mitjana), no cal oblidar que del dia 6 no ha plogut, però tot i amb això estem en un 
34,73 % de mes pluja caiguda que en 2017.

RESUM CLIMATOLÒGIC JUNY 2018 A VINARÒS

Castella, oda al temple en Vinaròs 
Carlos Grasa Pejenaute

“Asociación Española 
Contra el Cáncer”
La “Asociación Española Contra el Cáncer” con sede en 
Vinaròs, les invita a asistir a una charla-coloquio, bajo 
el título de “El corazón como reforzador de la vitalidad 
psicológica del sistema inmunitario”, la cual impartirá D. 
Manuel Chacón Tutusaus, psicólogo y Dr. en “Medicina 
China”.

La charla tendrá lugar el martes día 10 de julio próximo 
a las 18 horas y en nuestra sede en Vinaròs, Travesía Sant 
Vicent n.º 3, 1º.

Esperamos su asistencia. Muchas gracias.
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CULTURA

La 17ª edició del Festival de Curtmetratges Agustí Comes, 
que organitza la Fundació Caixa Vinaròs en col·laboració 
amb l'Ajuntament ha estat més internacional que mai 
i s'han rebut un total de 848 curts de diversos països, 
segons van informar dimecres el president de la Fundació, 
Manuel Molinos, la coordinadora del Festival, Nati Romeu 
i el regidor de Cultura, Marc Albella. D'ells, l'organització 
ha escollit ja els 12 finalistes, que es projectaran els dies 
17, 18 i 19 de juliol en el JJ Cinema a les 22 hores, al preu 
la entrada de 1€. Les obres finalistes són de diferents 
procedències, amb representació de països com Bèlgica, 
França, Kosovo o Espanya. Hi ha dos premis per a aquest 
festival, el del Jurat, que atorga la Fundació Caixa Vinaròs, 
i el del públic, que patrocina l'Ajuntament. En aquesta 
edició tots dos premis es lliuraran el dia 28 de juliol a 
l'entorn de la pèrgola del passeig marítim. 
El dia 26 de juliol es projectarà la “Macedònia de curts”, 
una recopilació d'obres que s'han presentat i que resulten 
interessants però que no han resultat finalistes Entre 
elles destaca un curtmetratge realitzat pel CRIS amb el 
títol “Adelante”, dirigit per Joan Comes i amb música del 
vinarossenc Óscar Senén. Precisament Comes serà el 
president del jurat del Festival d'aquest any. 
S'incorpora a més al jurat d'aquest any un nou membre, 
Juan Luis Beltrán, mentre que Manolo Mesa ha realitzat 

també en aquesta edició l'animació del Festival i la 
música és de Joan Bautista Domènech, mentre el cubà 
Jorge Félix Rodríguez Benavides signa l'autoria del cartell 
d'aquesta 17 edició, inspirat en ‘Pianos intervinguts’ de 
Carles Santos.
Tant la Fundació Caixa Vinaròs com l'Ajuntament han 
organitzat diferents activitats culturals entorn al festival. 
Destaca d'entre elles la projecció d'un concert inèdit del 
músic Carles Santos que va ser gravat en 2015 a l'auditori 
que porta el seu nom a la Fundació Caixa Vinaròs. Unes 
altres de les activitats són una performance d'obertura del 
festival a l’espai Mariola Nos, cinema sota els estels, una 
jornada de cultura musical, una visita guiada nocturna, 
tallers de cinema infantil i un concert de bandes sonores 
a càrrec de la Societat Musical La Alianza.

El Festival de Curtmetratges Agustí Comes rep 848 obres
El lliurament de premis serà en aquesta 17ª edició 
a la pèrgola del passeig Colom

Vinaròs acollirà la visita de 
l’autobús promocional de la 
campanya institucional Sempre 
Teua, que la Secretaria General 
de Política Lingüística ha 
desenvolupat per tal de donar 
impuls a la promoció de l'ús  del 
valencià, i que compta amb la 
col·laboració de l'Ajuntament 
de Vinaròs.  La instal·lació es 
podrà visitar els dies 10 i 11 de 
juliol, a la pl. Parroquial i el dies 
12 i 13 al pg. de Blasco Ibáñez.  
L'horari serà de 9.30 a 16.30 h, i 
el divendres dia 13 també de 17 
a 20 hores.
L'autobús comptarà amb la 
presència de dos monitors 

encarregats de realitzar els tallers 
dissenyats per dinamitzar les 
visites, tant de grups concertats 
com de públic en general. La 
finalitat dels tallers és motivar i 
divertir els participants, per això 
cada proposta té en compte 
tant el component didàctic com 
el lúdic. Al bus es promou la 
diversitat lingüística mitjançant 
jocs i concursos que busquen la 
complicitat del públic. 
L'autobús també comptarà amb 
marxandatge de la campanya 
'Sempre teua. La teua llengua', 
com samarretes, bosses de mà, 
xapes i llapis, per als visitants i 
grups que hi participen.

El Bus de la Llengua visitarà Vinaròs el dies 10, 11, 12 i 13 de juliol
L’acció itinerant de la campanya Sempre Teua té per objectiu la promoció social del valencià 
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Vinaròs va donar el divendres 22 de juny 
la benvinguda a l'estiu amb l'inici de la 
Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. La 
programació del primer dia festiu es 
va iniciar amb el volteig de campanes 
anunciador a les 19.30 hores en una 
plaça Parroquial abarrotada de públic i el 
posterior tret de sortida que van encendre 
les reines de les festes, Abril Buj i Nara 
Torres. Un dels moments emotius va ser 
quan es va presentar el nou nano de la 
colla de Nanos i Gegants, en homenatge 
al que va ser membre de l'entitat Antoni 
Fabregat, que era portat per la seua filla, i 
a continuació es va partir en cercavila pel 
centre de la ciutat amb les dames i reines 
de les festes i autoritats acompanyades 
de la Banda de Música de La Alianza 
fins a arribar a la carpa de festes. Allí va 
tenir lloc l'esperada proclamació de les 
reines i dames, acte presentat per Emilio 
José Salamanca. Després de la imposició 
de bandes, la mantenedora Mercedes 
Rodríguez va donar la benvinguda a 
les festes. Rodríguez va ser presentada 
per Salamanca com “una persona molt 
especial”, destacant que “per a mi ha 
sigut una alegria que els dos formem 
part d’aquest acte”. Mestra de professió, 
Rodríguez és llicenciada en Filologia 
Hispànica per la UB, va estudiar logopèdia 
a l’Hospital de Sant Pau per la UB, i després 
de formar-se va aprovar les oposicions 
i va treballar a diferents poblacions del 
cinturó de la ciutat, fins que se li atorga 
plaça a l’institut de Badalona on va 
exdercir de cap d’estudis. Al 1995 va 
demanar el trasllat a Vinaròs i va ocupar 
plaça al departament de castellà de l’IES 
Leopoldo Querol, on ha ocupat diferents 
càrrecs, passant per sotsdirectora, cap 
d’estudis i directora. Actualment està 
implicada en el servei de mediació del 

centre i també en projectes teatrals. 
“La seua labor educativa ha contribuit a 
formar a una gran part de joves del nostre 
poble, i per tant a posar els pilars del futur 
de la societat vinarossenca”, va indicar 
Salamanca, que va destacar també la 
capacitat de Rodríguez de fer “moltes 
coses alhora i la seva capacitat d’entrega”. 
De la seua banda, la mantenedora 
va iniciar el seu discurs saludant a les 
dames i autoritats i explicant que “sóc 
una vinarossenca nascuda a Barcelona. 
El destí em va dur aquí un dia i els 
vinarosencs i vinarossenques em van 
fer seua”. “El primer enamorament pel 
meu poble em ve de molt lluny, fa vora 
de 54 anys, de la mà de la meua mare”, 
va assegurar Rodríguez, que va recordar 
“les  paraules tendres que em deia, com 
“tresoret”, o “xicoteta”, i el fet de que en 
tot el temps que va viure a Barcelona mai 
va canviar la seua parla”. “Ja de menuda 
vaig sentir que aquesta parla era meua”, 
explicava Rodríguez, que recordava que 
l’any 1988 estudiant oposicions a una 
biblioteca, amb el diccionari Alcover i Moll 
va començar la recerca de les paraules i 
expressions que deia la seua mare. També 
va destacar que “un altre enamorament 
per Vinaròs em ve de les persones”, i va 
recordar les seues primeres festes de Sant 
Joan i Sant Pere. 
De la seua banda, l’alcalde, Enric Pla, va 
destacar que les festes de Sant Joan i 
Sant Pere, “sense perdere el seu carácter 
popular i tradicional, entren de ple al 
segle XXI”, destacant la renovació o la 
introducció de molts actes. Va agrair la 
implicació de les entitats i a les dames 
la seua representació de col·legis i 
associacions. 
Després es va partir fins al Real de la Fira 
per inaugurar-lo.

Tret d’inici a la Fira i Festes
Fotos: Aparicio, E.Fonollosa i X.Flores
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La segona jornada de la Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere de Vinaròs va estar  marcada per l'arribada 
de la Flama del Canigó. 
A les sis de la tarda a la plaça Parroquial va tenir lloc 
la recepció de la Flama, en presència de les autoritats 
i la cort d'honor. També va participar en aquest acte 
l'associació cultural Ball de Dimonis de Vinaròs, 
que va oferir a autoritats i la resta dels presents la 
dansa de dansants, amb els balls de cintes i bastons. 
Després de la lectura del manifest de benvinguda, es 
va procedir al repartiment de coca i mistela. 
Aquesta Flama arriba cada any en la vespra de Sant 
Joan des del 1972. 
Ball de Dimonis també va escenificar a la tarda, en 
la pèrgola del passeig Blasco Ibáñez, el naixement 
del Drac Guivan, al costat del drac major Drac 
Soterranyes.
A les onze de la nit, es va disparar la segona traca 
d'aquestes festes pels carrers de costum, i després 
va haver-hi un correfoc també a càrrec de Ball de 
Dimonis.
Per la tarde, a la Fundació Caixa Vinaròs s’inaugurava 
l’exposició (In)Visibles a càrrec de Chile i les alumnes 
del col·legi d’educació Especial Baix Maestrat.
En la revetlla de Sant Joan, la carpa L'Envelat del port 
pesquer va comptar amb l'actuació de l'orquestra 
Màgia Negra, i en el Platjafest situat a la platja del 
Fortí van actuar Joe Crepúsculo i Tomasito. Va haver-
hi problemes esta nit a les carpes Envelat i Platjafest. 
A la primera es va exhaurir l’oferta de consumicions 
i això va dur a haver de tancar la caseta de venda de 
tickets, i a la segona va haver-hi talls de llum i per 
tant, interrupcions. 
El regidor de Festes Marc Albella, va demanar 
disculpes i explicar el succeït, a més de donar a 
coneixer solucions per als dies que venien. 
Va indicar que al platjafest el plugim inintermitent va 
obligar a a reorganitzar el line up i que a l’envelat el 
volum de gent va superar totes les previsions. A més,  
al matí va haver-hi en el Pati del Mercat un concert 
vermut amb les colles de dolçaina i tabal de Vinaròs 
i Benicarló.

Rebuda de la Flama del Canigó



16 juny de 2018

11

Vinaròs va celebrar  diumenge la festivitat de Sant Joan, 
amb la missa a l'església Arxiprestal i posterior processó 
fins al carrer que porta el nom del sant, en la qual van 
participar la reina i dames de les festes, així com els 
majorals, autoritats i veïns.
Dels actes de la tarda va destacar el VI Sèquit Popular que 
va partir des del port i va comptar amb la participació del 
grup folklòric Les Camaraes, La Muixeranga, la Colla de 
Dolçaina i Tabal, el Centre Aragonés i el Ball de Dimonis. 
També a la tarda, la marinera plaça de bous va acollir la 
correguda de la fira per als destres Sebastián Castella, 
Morenito de Aranda i Román, amb bous de Buenavista. 
La reina i dames van ser complimentades amb 
anterioritat a la correguda per la penya taurina Pan y 
Toros, des d'on es va iniciar el paseillo fins a la pròpia 
plaça. 
A més, la carpa del passeig Colón va acollir des de les 
cinc a les vuit de la tarda una marató de Cubbá, i en 
finalitzar va haver-hi una exhibició del Gym Pro Fitness. 
La carpa de festes va acollir els festivals de Locura i  del 
gimnàs Esplai. 

Tian Gombau, Alè Vinarossenc
L'acte més esperat de la jornada va ser a l'auditori 
municipal on a partir de les 20 hores es procedia a l'acte 
de lliurament del XXIV Alé Vinarossenc, a l'autor i actor 
de teatre Tian Gombau, com a reconeixement pel seu 
treball artístic, que li ha portat a actuar en 47 paises. 
Tian va recollir l'escultura del Alé Vinarossenc lliurada de 
les mans del president de la fundació, Manuel Molinos, i 
la dama de l'entitat, Carmen Arnau. L'acte de lliurament 
del Alé Vinarossenc 2018 es va completar amb 
l'espectacle “Somnis de sorra” de la companyia “I tu què 
pintes?” Gombau va escenificar part de la seua pròxima 
obra teatral, que porta per títol ‘Sabates noves’, estant 
inspirada en la festa de Santa Caterina i que s’estrenarà a 
Vinaròs al novembre.

Tian Gombau rep 
el Alé Vinarossenc
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Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com

Les reines i dames de la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere de Vinaròs van lluir dilluns 
especialment glamuroses en el sopar de 
gala que es va celebrar en el seu honor en la 
carpa de festes L’Envelat. Van ser centenars 
els comensals que van acudir a este acte. 
L'orquestra Platea va ser l'encarregada 
d'amenitzar una vetllada que es va 
allargar fins a altes hores de la matinada.
L'esdeveniment va començar a les 21 
hores quan van aparèixer les joves vestides 
amb elegants vestits blancs en el rellotge 
solar del passeig marítim. Des d'allí, es 
va partir  fins a la carpa del port pesquer. 
El menú va ser realitzat per l'Associació 
d'Hostaleria de Vinaròs i les postres van ser 
a càrrec del Grup de Pastissers de Vinaròs. 
Al matí va haver-hi activitats organitzades 
per entitats com la Penya Barça, que va 
organitzar el concurs de pintura.

Sopar de gala a l’Envelat
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Jornada festiva protagonitzada al matí pels majors, mentre 
que per a nit la gastronomia tradicional va acaparar tota 
l'atenció. 
Des de les vuit del matí fins a les dues de la tarde autoritats 
municipals i la cort d'honor al complet van procedir al 
repartiment de lots per als majors de 70 anys, com és 
tradició. En total es van repartir uns 2.500 lots, en aquesta 
ocasió al mercat municipal com a nou lloc de repartiment 
després d'haver-se realitzat aquest acte en anys anteriors 
al Centre Municipal de la tercera edat. 
Ja a la tarda, va haver-hi audicions musicals de l'escola 
de música de La Alianza a l'auditori municipal, mentre 
el públic infantil gaudia d'una xocolatada i correbous , 
organitzat per la penya taurina Pan y Toros en la pèrgola 
del passeig marítim, i d'un espectacle infantil a càrrec 
de Moniatto Xou en el mateix emplaçament. A l'apartat 
cultural cal destacar la visita guiada teatralizada sobre el 
Vinaròs modernista del segle XIX. 
I a la nit va ser el moment de gaudir de la gastronomia 
tradicional. Més de mil racions de guisat de costella amb 
patates i verdura es van servir anit en el Envelat del port 
pesquer amb motiu de la XXIV edició de la Mostra de la 
Cuina Vinarossenca. Centenars de persones van participar 
en aquest acte que cada any organitza la Fundació Caixa 
Vinaròs.

Repartiment de 
lots als majors i 
cuina tradicional 
vinarossenca
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Jornada central 
especialment 
participativa
Jornada festiva multitudinària i repleta 
d'actes destacats. Va ser el dia de preus 
populars en la fira de l'avinguda de Fora 
Forat, que es va omplir des de la seva 
obertura, i al matí va tenir lloc un torneig 
de futbol sala en el pavelló poliesportiu 
municipal i al migdia va haver-hi un 
menjar de l'Associació de Mestresses 
de casa en la carpa de festes situada en 
el port pesquer amb gran assistència 
d'associades. 
A la tarda, a l'espai destinat al públic 
infantil al mercat municipal, escenari al 
que s'ha posat el nom de “Oronetes”, va 
haver-hi activitats, tallers i concerts per 
gaudir tota la família. A les 16 hores en 
l'escenari Platjafest es va iniciar la Holi 
Festival, amb l'actuació de diversos dj 
que van fer vibrar a públic de totes les 
edats, però especialment joves. A més, a 
les 19 hores, en el passeig Blasco Ibáñez, 
va tenir lloc la carrera de cambrers 
organitzada per l'associació Foro Forat, 
i que va ser recuperada en la passada 
edició després de 33 anys sense fer-se 
com era tradició. En ella van participar 25 
concursants de 17 restaurants. Tot un èxit 
de participació d'una prova enque tenia 
com a  Jurat d'Honor a Pascual Herrera i 
l'animació musical va ser a càrrec del DJ 
Carlos Martorell. 
El guanyador absolut de la carrera 
va ser Youssef Balla, de la Braseria Xa 
Sisco. Es va endur el Trofeu del Magnífic 
Ajuntament de Vinaròs, Botella Magnum 
de Cava Domini de la Vega i Diploma. 
La cambrera primera classificada va 
ser Mireia Sánchez Querol del Rte. Les 
Capsades, el cambrer primer classificat 
Juan Estrada Alonso, del Rte. Miramar 
Segona classificada va ser Mirela 
Brindusa Sorohan del Rte. Los 
Navarros, i segon classificat Julián 
Negreanu Mircea del Rte. El Poval 
Els premis van ser lliurats pel Regidor 
de Festes, Marc Albella, el Jurat d'Honor, 
Pascual Herrera Burriel, representant de 
Domini de la Vega, Pedro Jiménez. Pablo 
Castell d'Arts Gràfiques Castell i diversos 
membres de la Junta de Foro Forat, 
organitzadora de la carrera.
Una mica després, en l'escenari 
Bandarres, situat en la pèrgola del passeig 
Blasco Ibáñez, va actuar el grup Suákata 
i l'auditori municipal va omplir de públic 
per presenciar el tradicional concert de 
festes que organitza la Coral García Julbe. 
que en aquesta ocasió va actuar amb  la 
Coral Polifònica Benicarlanda.
A la nit va ser el moment de gaudir 
amb la família o amb amics del sopar a 
la fresca en la carpa de l'Atlàntic, com 
sempre amb molta afluència de gent, 
ja que és una de les cites més populars 
i participatives de les festes . En aquest 
sopar també es realitza un record i 
homenatge a les reines i dames en lel seu 
25 i 50 aniversari. I a partir de mitjanit, en 
el magnífic escenari del Envelat del port, 
va actuar l'orquestra Ágora.
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El públic infantil va gaudir del nou espai 
d'activitats i tallers que la regidoria de 
Vinaròs havia instal·lat com a novetat 
aquest any al mercat municipal. El nou 
escenari on hi havia cabuda també als 
concerts es denominava "Oronetes", 
i completava els altres tres -Envelat, 
Platjafest i Bandarres- que acullien la 
programació musical de la Fira i Festes. 
Al matí va continuar el torneig d'estiu de 
futbol sala i el trofeu de petanca de festes, 
i a la tarda va tenir lloc la visita guiada 
teatralitzada "Pirates pel paratge natural 
de Sòl de Riu" que organitzava la regidoria 
de Turisme. A migdia a les portes de 
l’Ajuntament es va procedir a la lectura del 

manifest en defensa de la llibertat i identitat 
sexual en motiu del Dia de l’Orgull LGTBI.  
L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, destacava 
que els ajuntaments estan compromesos 
amb les polítiques d’igualtat i tolerància.A 
la nit es va celebrar el sopar de gala del 
Cercle Mercantil i Cultural, entitat que 
representa la reina d'aquest any, Abril Buj 
Causapé. També de nit va haver-hi la traca 
pels carrers de costum que sol córrer públic 
de totes les edats i en el escenari Platjafest 
del Fortí van actuar els grups Auxili, Arreu 
i Plan B. En el Envelat, la carpa situada en 
el port pesquer, es va celebrar la revetlla 
de Sant Pere amb l'actuació de l'orquestra 
Vulkano.

“CONCERT DE FESTES” 
A CARGO DE LA 
“CORAL POLIFÓNICA 
BENICARLANDA” Y LA 
“CORAL GARCIA JULBE”

I.R.
El pasado miércoles día 27 de junio, tuvo lugar en el Auditorio 
Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco” esta XV campaña de 
conciertos de intercambios musicales, a cargo de la  “Coral 
Polifónica Benicarlanda”,  y en representación de nuestra 
ciudad, la “Coral García Julbe”.
El acto estuvo presentado por la componente de la “Coral 
García Julbe” Marina Albalat, la cual presentaba a ambas 
corales, agradecía la asistencia del Sr. Alcalde de nuestra 
ciudad, reina y damas de nuestras fiestas y público en general. 
También presentó como nuevos componentes de la coral 
de nuestra ciudad a: José María Fontanet (tenor) y a Manuel 
Ambros (bajo).
Referente al concierto, a mi modo de ver, les diremos que 
fue un concierto extraordinario. Por una parte tuvimos a 
nuestra vecina ciudad de Benicarló representada por la 
“Coral Polifónica Benicarlanda”, veterana coral fundada en 
1951, y con un joven director David Rubiera Esteve, la cual 
nos ofreció seis piezas en la que destacaríamos las que se 
acompañaron con palmas, y por supuesto la conocida pieza 
que cerraba su actuación, “Insalada italiana”, en que los 
coralistas nos ofrecieron una “ensalada” de voces, muchas de 
ellas convertidas en voces solistas. Les acompañó al piano 
Juan Vicente Lladosa Arnau.
Y en lo que respecta a la coral de nuestra ciudad la “Coral 
Garcia Julbe”, aparte de estrenar varias piezas, nos dieron un 
chasco-susto a todos los que asistimos al auditorio. Antes de 
interpretar la pieza cuarta de las seis que interpretaron, bajo 
el título de “Nella fantasia”, perteneciente a la película de “La 
misión” con música de Ennio Morricine, se apagaron todas las 
luces del auditorio. No tuvimos tiempo de reaccionar cuando 
escuchamos el sonido del fliscorno allá a lo lejos interpretando 
la melodía de la pieza, se encendieron las luces y vimos a Tony 
Barberá interpretando la pieza junto con el órgano de Enric 
Melià.  Fue esta una gran interpretación, que supieron valorar 
nuestras jóvenes reina y damas de las fiestas ovacionando a la 
coral y todas ellas puestas de pié. Nunca lo habíamos visto a 
mitad del concierto.
Finalizada su actuación se les hizo entrega por parte de 
nuestro alcalde Enric Pla, de una placa conmemorativa del 
acto. La recogió su director David Rubiera.
Para finalizar, ambas corales cantaron en común las piezas. 
“Camino del Indio” y “Cantares”, dirigidas por David Rubiera 
y Rossend Aymí respectivamente, dándose el acto por 
finalizado.
Posteriormente, la coral anfitriona ofreció una “cena en frio” a 
la “Coral Polifònica Benicarlanda.”
Mis felicitaciones a ambas corales y directores por tan 
extraordinario concierto.

Activitats infantils i sopar 
de gala del ‘Casino’
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Festivitat de 
Sant Pere
Sant Pere, dia festiu local,  es va celebrar 
amb la missa en honor al sant a l'església 
de Santa Magdalena. A més de les reines 
i dames de les festes, acompanyades 
per les autoritats, també van estar 
presents en la missa el patró major de 
la confraria de pescadors, Javier Borrás, 
en ser Sant Pere el patró dels pescadors, 
i una representació de la Guàrdia Civil. 
A la tarda, a les sis i en la carpa de festes, 
es va celebrar una revetlla per als majors 
amb orquestra, mentre que els menuts 
van gaudir d'activitats i concerts en 
l'escenari Oronetes de la plaça interior 
del mercat. En la pèrgola del passeig 
va haver-hi una actuació de finalització 
de curs del grup folklòric Les Camaraes 
que va acaparar l'atenció no només del 
públic local, sinó també de visitants 
Ja a la nit, l'escenari Platjafest de la platja 
del Fortí va acollir la festa La Room on 
the beach, amb Edu Imbernon, David 
Medina i FREDY, mentre que en la carpa 
va haver-hi revetlla amb l'orquestra 
Nueva Alaska.
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Nanos i gegants 
i Muixeranga, 
protagonistes 
La trobada de Nanos i Gegants i el cinquè 
aniversari de la Muixeranga de Vinaròs van 
protagonitzar la jornada festiva de dissabte 
en la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere.
La Muixeranga de Vinaròs celebrava el 
cinquè aniversari amb una trobada en 
el qual partici`´o la Nova Muixeranga 
d’Algemesí. A les 11 hores va haver-hi 
una recepció a l'Ajuntament, i després 
una cercavila que va concloure amb 
una espectacular actuació d'ambdues 
formacions en la pèrgola del passeig Colom. 
D'altra banda, la tradicional trobada de 
festes de Nanos i Gegants assolia la 28 
edició aquest any, i al matí es va realitzar la 
plantada a la plaça Parroquial, a les 13 hores 
es va rebre a les diferents agrupacions a 
l'Ajuntament i posteriorment va haver-hi una 
cercavila fins a la carpa de festes. A la tarda, 
des d'aquesta carpa també es va iniciar una 
cercavila multitudinària en la qual va gaudir 
públic de totes les edats i que va concloure 
en la pèrgola del passeig Blasco Ibáñez, 
perllongant-se fins a ben entrada la tarda.  
Fins a Vinaròs van acudir nanos i gegants, 
amb les seves respectives colles de 
dolçaina i tabal, de poblacions valencianes 
i catalanes: Tortosa, Reus, Alcanar, Santa 
Bàrbara, Barberá del Vallés, Espluga 
de Francolí, Amposta, Pallejà, La Riba, 
Castellbisbal, la Ràpita, Santa Magdalena, 
Ulldecona i per descomptat, de Vinaròs.  
De fet, la trobada d'aquest any va ser 
especial per a la família de nanos i gegants 
de Vinaròs, que ha crescut en nombre 
d'integrants, donant la benvinguda als dos 
nous "gegantons" -ja que tenen una altura 
intermèdia entre els nanos i els gegants- 
construïts per l'artesà Toni Mujarl, i que 
tenen per nom Misi i Sastià, i un nou nano 
dedicat a la figura d'Antoni Fabregat que 
va ser presentat el primer dia de festes.  
A la nit, a les 23.15 hores es va celebrar el 
concert de bailables a càrrec de la Societat 
Musical La Alianza a la pèrgola del passeig 
marítim, i en l'escenari Platjafest va actuar 
el grup estrella d'aquestes festes, Els Amics 
dels Arts, mentre que en el Envelat del port 
va tocar l'orquestra Jamaica Show.

Salvador Quinzá Macip
El pasado sábado día 30 de junio a las 23,15 horas, 
tuvo lugar en la pérgola del Paseo Colon, una 
agradable velada de música bailable a cargo de la 
Societat Musical “La Alianza, bajo la dirección de José 
Ramón Renovell Renovell.
Durante más de una hora y con la presentación de 
Agustín Serrano, que a la vez cantó varias canciones, 
disfrutamos con la mejor música de “bailables”, a la luz 
de la luna y junto a nuestro mar.
Nuestra banda, toda uniformada de blanco, tal 
como nos tienen acostumbrados en este concierto 
nocturno, nos ofreció música variada a base de; 
pasodobles, cha cha cha, boleros, rok, valses, manbos, 
toxtrop, cumbias, salsa, tangos y bachata entre otras.

La verdad es que nos lo pasamos muy bien en una 
estupenda noche, lo cual acompañó un buen tiempo 
sin que hiciera demasiado calor.
Mis felicitaciones a la Societat Musical “La Alianza”, y 
como no a su director José Ramón Renovell Renovell.

CONCERT DE BALLABLES DE “LA ALIANZA”
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Vinaròs va tancar diumenge 1 de juliol  la Fira 
i Festes de Sant Joan i Sant Pere de forma 
espectacular, amb un dinar de germanor a base 
de paella en el Envelat i un espectacle piromusical 
disparat a la platja del Fortí que va posar el punt 
i final a les celebracions. Aquesta vegada els focs 
artificials van ser a càrrec de Pirotecnia Zaragozana, 
i l'acompanyament musical a base de temes propis 
de revetlles. 
Abans del piromusical es va celebrar en el passeig 
Colom la tradicional cantada d'havaneres i al 
migdia va tenir lloc el concurs de paelles d'entitats 
locals, celebrat en la Carpa de Festes Envelat del 
port pesquer. 
El menjar de germanor va omplir tota la carpa i els 
seus voltants amb els membres de totes les entitats 
culturals, socials i esportives que aporten dama. 
Van ser al voltant de 2.000 les persones que van 
acudir. En primer lloc va quedar el Círculo Mercantil 
y Cultural, en segon lloc la Societat de Caça Sant 
Sebastià i tercers van ser la Peña Madridista.
El jurat del concurs va estar compost per les dames 
de festes (majors i infantils), el director de l'entitat 
patrocinadora del concurs Caixa Vinaròs, Antonio 
Sebastià i representants de la corporació municipal. 
També a la tarda va tenir lloc l'espectacle de ball i 
música del gimnàs Gentsana.

XXIV Festival 
Gentsana
 

Salvador Quinzá Macip
El pasado domingo día 1 del presente 
mes, a las 19,30 horas y en la carpa de 
ferias, tenía lugar el ya 24 festival de 
este veterano gimnasio de nuestra 
ciudad.
Nestor Redó fue su presentador, el 
cual y a través de unas dos horas de 
puro espectáculo de bailes, nos fue 
presentando uno a uno los 20 temas 
que desde las edades más pequeñas 
en las niñas, llegaban a las más 
mayores con su veteranía de hace 
muchos años, acudiendo a las clases 
de Gentsana.
Pudimos ver de todo, desde los bailes 
más tradicionales del ballet clásico 
hasta el modernista Hip-hop, donde 
todos los alumnos nos ofrecieron lo 
mejor.
Al finalizar el espectáculo, el “alma 
mater” y directora de Gentsana 
Susana Salomé Febrer Boix, realizó 
un merecido reconocimiento a todos 
los profesores, haciéndoles entrega a 
cargo de las dos damas de las fiestas 
de la entidad, sendos ramos de flores.
Cerraba el acto Susana, agradeciendo 
a todos, y sobre todo a las mamás y 
padres de los alumnos, su dedicación 
a lo largo del año.
Nada más nos queda que 
añadiéndome a Susana, felicite 
a todo el personal del “Gimnas 
Gentsana”, ya que vinos un gran 
espectáculo a un gran nivel, y lo que 
es mejor, muchas niñas y niños que 
son el mañana del gimnasio. A todos, 
muchas felicidades.

Les paelles i un piromusical 
posen el punt i final de les festes 
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RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES DEL MES DE MAIG DE L’ANY 2018 (i III)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Buccí mediterrani 

És un caragol que només habita en el Mare Nostrum. 
En castellà li diuen també bucino mediterráneo. El 
seu nom científic és Buccinulum corneum. Mol·lusc 
de la classe Gasterópode i de la família dels Buccínids, 
este exemplar posseïx una closca robusta en espiral 
cònic, de petxina fusiforme curta. De superfície llisa. 
Les espires embolica i s'encarrega de la construcció 
de la petxina, que la forma a base de carbonat càlcic, 
per a la qual cosa cristal·litza el 90% de substàncies 
inorgàniques i la resta d'orgàniques. Es coloració és 
de taronja son molt marcades i voluminoses en les 
sutures, estant l'última molt separada. El llarg canal 
sifonal està doblegat cap arrere i retorçut. L'obertura 
oval en la part anterior amb llavi extern callós i 
finament dentat per dins. Exteriorment se li aprecien 
marrones fines línies de creixement. És de color gris 
groguenc a rogenc amb bandes terroses i taques 
marrons.
El carnós animal reclòs en l'interior de la corfa el 
seu cos està format per quatre parts. El cap on té les 
antenes, els ulls, el morro i la boca amb una espècie 
de llengua repleta de moltíssims dentetes que li 
servixen per a rosegar l'aliment. El gran peu a manera 
de sola d'arrossegament reptant per a traslladar-se. 
El sac visceral on estan els òrgans vitals a més d'un 
clavill amb les brànquies per a la respiració. I el manto 
que forma la petxina. La seua reproducció va de juliol 
a novembre. Després de l'acoble, la femella solta els 
ous que quan eclosionan al cap d'uns dies circulen 
les larves entre el plàncton, per a després baixar a 
viure sobre el llit marí. Nocturn. Depredador carnívor. 
Menja molts bivalves i a més és carronyer. Habita 
sobre fons mixtos de 3 a 50 m. de profunditat. També 
li agrada les praderies marines i soterrar-se en l'arena.

Aguas veraniegas calmadas y productivas
En éstas dos semanas, la labor extractiva de las embarcaciones ha sido buena en todas las 
modalidades. En cuanto a las cotizaciones, hacia final de mes fueron al alza, y en cambio, al inicio 
de éste han bajado un tanto.
La pesca de arrastre está operada por siete bous (aún hay dos averiados) para llevar a diario 
a subasta calamar, gallo, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, peluda, caracol, galera, rape, 
móllera, pulpo blanco y roquero, canana, caballa, jurel, raya, lisa y morrallas.
El cerco siguió atrapando peix blau. Así, la pasada semana una traíña local llevó cada día 500 
cajas de boquerón (8 Kg/caja). Y ésta, el lunes subastó 300 cajas de seitó. El martes 500 cajas de 
éste ‘oro azul’. El miércoles dos llums pillaron 900 cajas de boquerón.  La procedencia era; una de 
Vinaròs y otra del Grao de Castellón.
La flota de artes menores, la mayoría de barquitas cala los trasmallos en busca de langostinos. 
Un par lo hace a la sepia y mabre. Una pesca lenguado y rombo. Otra se dedica al pagel y corva. 
Y una opera por Columbretes para desembarcas langosta, cabracho, mero, pargo y mamona.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones calan éste arte de anzuelos por las proximidades de 
zonas rocosas y atrapan dentón y congrio. 

Ecos de ‘Mar’; La huella de la pesca comercial
A través del uso de la tecnología del sistema de identificación automática (AIS), que cada vez más 
barcos utilizan, desde ‘Global Fishing Watch) vieron una excelente oportunidad para estudiar 
mejor los patrones de pesca, intentando cuantificar así el alcance de la actividad pesquera a 
nivel mundial. Esta tecnología rastrea la identidad, posición, velocidad y el ángulo de giro de un 
barco cada pocos segundos. Aunque, originalmente estaba destinado a ayudar a los barcos a 
prevenir colisiones, un equipo de investigadores de la Universidad de California ha visto en ella 
una forma de estudiar ‘la huella de la actividad pesquera en tiempo real’ abriendo nuevas vías 
para la mejora de su gestión sostenible.

Ejemplar de ‘Charla’ (Mero) capturado el L’Illa

PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                        21.658 Kg
Tonyina (Atún rojo)                          621
Maira (Bacaladilla)                             21
Escrita (Raya)                                        444
Mantes (Batoideos)                               4
Besuc (Besugo)                                463
Boga i Xucla (Boga-Picarel)          1.468
Rallat (Bonito)                                        47
Burros (Góbits, Gobios)                     25           
Caballa (Verdel)                            1.051
Vetes (Pez cinta)                             265       
Congre (Congrio)                              400
Gall (Pez de San Pedro)                    150
Orá (Dorada)                                    890
Mussoles (Escualos)                           40
Móllera (Fanéca)                             1.200          
Gallineta (Cabracho)                           460
Sorell (Jureles, Chicharros)           11.109
Esparrall (Raspallón)                       2.696                
Palá (Lenguado)                                 55
Sard (Sargo)                                     145
Lliri (Anjova)                                        33                       

Llobarro (Lubina)                                 20
Penegal (Bocanegra)                           34 
Mabre (Herrera)                                 286
Aranya (Vívora)                                 710 
Pagell (Pagel, Breca)                     22.435
Peluda (Solleta)                                  531                                       
Lluç (Pescadilla, Merluza)               8.493
Rap (Rape)                                      2.554
Aspet (Espetón)                                  257
Rom empetxinat (Rodaballo)                8
Juriola (Rubios)                                 100
Moll (Salmonete)                             8.203
Morralla (Serranos, etc.)                 2.162
Sardina                                              175
Murena (Morena)                                48
Mero (Cherna)                                      2      
Letxa (Pez limón, Serviola)                  71
Sorella (Jurel real)                              589
Llisa (Mújols)                                  1.202
Pagre (Pargo)                                    120
Bis (Estornino)                                1.046
Gatet (Pintarroja)                                80
Roncador (Roncón)                              7                            

Rata (Miracielo)                                139
Palometa (Palometón)                       72
Tigre (Lenguado portugués)               39
Corva (Corvallo)                                 59
Miseria (Gallo)                                   91
Peix de rei (Pejerrey)                        28
Mamona (Brótola de roca)                126
Saboga (Alosa)                                   1
Dèntol (Dentón)                               123
Chopa (Cántara)                              447
Palometa blanca (Palomida)            2
Reig (Corvina)                                   2
Morruda (Sargo picudo)                     3             
Vidrià (Mojarra)                                  23
Salpa (Salema)                                  99
Tords (Tordos, Lábridos)                     21                                
Rom (Rèmol, Rombo)                          28
Mamona (Brótola de fango)                 7
Palaí (Acedia)                                       71
                                                      ______
       Total    ..................                93.767
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                           845

Escamarlà (Cigala)                    94   
Llagostí (Langostino)                          993                  
Galera (Estomatoiedo)                     1.034
Llagosta (Langosta)                            164
Gambes (Camarones)                          71
Llomàntol (Bogavante)                          16                             
                                               _____
Total      .......................         3.219
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        441
Sepió punxa (Choquito)                        70
Canana (Pota, Volador)                    4.821
Sèpia (Jibia, Choco)                         2.142
Polp roquer (Pulpo roquero)             1.556
P. blanc (P. Blanco)                          1.146
P. mesquer(P. almizclado)                     5
Polpa (P. patudo)                                  92
Cargol punxent (Cañailla)                   226
                                                 _________
Total     ......................        10.500

TOTAL EXTRACCIÓ..     107.486
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Ja hem ficat punt final a les Fires 
d'enguany. Unes festes que cada 
any se superen amb assistència 
de visitants i en la varietat i 
originalitat d'ofertes culturals i 

lúdiques. Però que especialment se superen en 
l'esforç de totes les persones que les fan possible: 
treballadors de l'Ajuntament, comerciants, 
associacions i per damunt de tot els vinarossencs, 
que aconseguim una vegada i una altra que el 
nostre poble siga la referència de la festa i l'alegria 
d'aquestes terres.
També s'ha de dir, com és lògic i tenint en compte 
el gran nombre d'esdeveniments realitzats, que els 
errors humans i tecnològics han sigut puntualment 
inevitables; estem segurs que ens sabreu perdonar 
per la part que ens toca als regidors de Som Vinaròs.
Però bé, pareix que hi ha polítics locals que encara 
tenen ganes de què la marxa continue i no estan 
dispostos a deixar que els altres tornem a la feina, 
a continuar treballant per gestionar i solucionar 
els problemes del poble. Aquesta vegada es tracta 
d'un discurs efectuat per una associació cultural 
vinarossenca i d'unes paraules recitades en un 
concert musical, tot dins dels actes de les Festes 
de Sant Joan i Sant Pere. Amb la d'idees i crítiques 
constructives que estem segurs que ajudarien a 
millorar per a l'any que ve les festes, per desgràcia 
el Partit Popular de Vinaròs prefereix tornar a 
embolicar i portar la vida política a la baralla de 
pati de col·legi.
Evidentment que ni l'Ajuntament de Vinaròs és 
responsable de les opinions de les persones que 
intervenen en els actes de les festes, ni prohibira 
mai que cadascú diga la seua, sempre dintre dels 
límits que marquen la llei i els drets de les persones. 
Si algú s'ha sentit ofés en el seu honor un altre cop, 
estem segurs que ja té l'experiència suficient per a 
acudir als jutjats a denunciar-ho sense necessitar 
l'ajuda d'aquest equip de govern.
Com ja hem dit, els regidors de Tots i Totes Som 
Vinaròs tornem al tall i deixem aquests assumptes 
per a qui tinga temps i ganes. Tornem per a deixar 
preparat Vinaròs de cara a tot el que ve per davant 
i perquè el comerç i els veïns gaudim d'una 
temporada d'estiu un altre any magnifica.

L’agrupació municipal socialista 
agraeix a tots el vinarossencs i 
vinarossenques, com també als 
visitants de la nostra localitat, 
la seua participació i, en la 

immensa majoria, el civisme en els diferents actes 
duts a terme durant la celebració de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere. Ens omple de goig veure 
que aquests actes, programats al llarg d’un any 
pel nostre regidor Marc Albella, han pogut satisfer 
les diferents sensibilitats i gustos dels participants 
que, una vegada més, han gaudit de la festa gran 
de la nostra ciutat. De fet, aquest any la participació 
ha estat de rècord, assolint, segons la policia 
local i diferents mitjans de comunicació, puntes 
d’assistència de més de 10.000 persones, dada mai 
vista en festes, repeteixo, de Sant Joan i Sant Pere. 
També volem donar les gràcies a la brigada, policia 
local i tots aquells que formen part de l’equip de 
gent que treballa perquè una majoria pugue 
celebrar unes bones festes en pau i tranquil·litat.
Com a tot tipus d’activitats programades en 
cadena, hi ha hagut ensurts i petits problemes, 
com els de la nit de Sant Joan, que el nostre regidor 
va comentar i demanar disculpes al dia següent 
d’aquesta revetlla, almenys per la part que en toca. 
Ara bé, dit això, cal comentar les rodes de premsa 
i publicacions a Facebook i a altres xarxes que 
han estat emeses per membres del Partit Popular 
(com sempre) i que, des del nostre punt de vista, 
no formen part de la feina de fiscalització que li 
correspon a un partit de l’oposició que estima el 
seu poble, sinó que actua com un agitador del 
foc, sense pensar que, si el foc s’estén, també es 
cremem ells mateixos.
I com a mostra final, ja que han estat diversos els 
comunicats en contra de diferents actes, la roda de 
premsa on van dir que es van sentir insultats per 
un grup que hi va actuar. És que no recorden que 
hi ha un dret que es diu “llibertat d’expressió”? És 
que no recorden que, als anys 80 hi havia infinitat 
de grups que es “cagaven” en tot i no hi passava 
res?. O és que ja s’han acostumat a aplicar la Llei 
“Mordaza” per a enviar a la presó a qui no participa 
del pensament únic? Que s’ho facen mirar, ja que 
sembla un exercici de CINISME en majúscula, 
perquè potser es creuen els únics amb DRET a 
insultar i menysprear a qui no pensa com ells. 
I estem, al menys nosaltres així ho creiem, en un 
estat democràtic, on es toleren i respecten totes les 
opinions, encara que a un mateix li puguen causar 
malsons.

Pongámonos en 
situación. Carpa del Platja 
Fest en la playa de el Fortí, 
verbena de San Pedro, 

concierto de un grupo llamado Auxili contratado 
por el Ayuntamiento de Vinaròs, es decir, por el 
gobierno de Podemos, PSPV-PSOE y Compromís 
y más en concreto por el concejal de Fiestas, el 
socialista Marc Albella. El grupo que actúa y cobra 
de todos los vinarocenses llena su actuación de 
gritos entre canción y canción de “Fora Partit 
Popular” y “Puto Partit Popular”. 
¿Reacción del tripartito que se autoproclama 
siempre como “defensor de la tolerancia” y 
“contrario a la discriminación y los insultos”? Pues 
ninguna declaración por parte del concejal Marc 
Albella que contrató a ese grupo y justificación de 
los insultos por parte del Alcalde, Enric Pla.
Es intolerable que desde un escenario se insulte 
a la gente por pensar cómo piensa. Nada justifica 
los insultos ni el menosprecio hacia los miles de 
vinarocenses que votan y confían en el Partido 
Popular. Quien insulta se descalifica a sí mismo 
pero esa actuación consideramos que no debe 
pagarse con dinero público.
El dinero de los vinarocenses no puede terminar en 
el bolsillo de unas personas que utilizan la música 
para insultar y ofender ante la pasividad de un 
gobierno de izquierdas que permanece callado.
Insultar no es libertad de expresión como dice el 
Alcalde para justificarlos. Insultar es el recurso de 
la izquierda más radical que es la que contrató 
el concejal de Fiestas para creerse superiores 
respecto a los que no pensamos como ellos.
El PSPV-PSOE, Compromís y Som Vinaròs/Podemos 
se han retratado con su silencio. Para la izquierda 
de Vinaròs la gravedad de un insulto no es el 
insulto en sí, sino el destinatario. Enric Pla ha ido 
como siempre un paso más allá y ha demostrado 
que para él todo vale, que le gusta el fango, que 
niega el debate cuando no lo domina y que solo se 
encuentra cómodo en la manipulación que realiza 
en el semanario Vinaròs y el panfleto del BIM.
Desde el Partido Popular no nos quedaremos 
quietos. Vamos a defender de los insultos a 
nuestros afiliados, simpatizantes y votantes y 
por ello presentaremos una moción en el pleno 
para pedir que no se pague con dinero público la 
actuación de quien insultó a miles de vinarocenses 
desde el escenario. ¿A qué adivinan el voto de Enric 
Pla, Guillem Alsina y Jordi Moliner? Acertaron, lo 
harán a favor del insulto y el menosprecio.
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Arribada dels Focs de Sant Joan 2018 ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I

OPINIÓ 

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de juny a 
l’ajuntament, a Associació El Cau, per despeses 
veterinaris i compra de menjar.

Associació El Cau

dEsPEsEs vETERINARIs I COMPRA dE MENjAR

02/07/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

CAIXA vINAROs

Què queda del solstici d’estiu? Què en resta de la 
celebració pagana, rural, de la invocació i culte 
a les forces dels elements? Només el desig i la 
voluntat de resistir com siga els embats d’una 
realitat cada volta més adversa.
El 23, fidel a la cita, la Flama del Canigó va aplegar 
a Vinaròs, al costat d’un cistellet ple d’herbes 
aromàtiques: menta, romer i sàlvia embolicades, 
amb mocador de farcell,   llaços grocs i senyera. 
Les sàvies paraules de Jordi Cuixart i Estellés, en 
la veu i dicció incomparables de Núria Gil, ens 
feren recordar la joia de pertànyer a una cultura 
ancestral, forta i resilient que, tot i haver hagut 
de modificar antics costums, obligada per la 
marxa tortuosa i malèvola dels mal anomenats 
nous temps, aguanta sense decaure.
Ja no hi ha fogueres de llenya i trastos vells a 
la platja, només un foc simbòlic, una flameta. I 
l’empenta de qui no està disposat a renunciar 
a mantenir-se dempeus. No és poc, tenint en 
compte que els carrers i espais oberts són ara 
dominats pels negocis i un consum a l’alça. A 
Vinaròs, les fogueres de sant Joan no han tingut 
mai un clar protagonisme. A casa nostra, el foc es 
feia i es fa per sant Antoni, del qual, els xiquets 
n’eren absoluts artífexs, però també això ha 
canviat. La contínua intervenció estatal en la vida 
i costums de la gent ha fet fora dels carrers el foc, 
els jocs i, evidentment els xiquets. I sense xiquets 
en llibertat no hi ha ni fogueres espontànies ni 
qualsevol altra manifestació festiva improvisada. 
Tot subjecte a normes arbitràries en nom d’una 

pretesa seguretat ciutadana que, en la pràctica, 
tothom sap com resulta d’ineficaç. El codi 
imposat impera sobre la iniciativa.
Què pot passar si es fa foc a la platja? Sens 
dubte, cap altra cosa que el rogle de cendra que 
en resta i que l’endemà caldria netejar. Res en 
comparació  de l’enorme brutícia, per no parlar 
de la fortor de pixum, que queda l’endemà del 
carnaval. Per què una cosa resulta molesta i l’altra 
no? La resposta, evidentment, és el negoci. I en 
nom del negoci hem anat perdent, com deien 
les velles, a cada bugada, un llençol.
Però no ens deixem vèncer per la negativitat. 
Si be és cert que els temps no són fàcils, que 
la involució en determinats aspectes socials 
ha esdevingut flagrant i escandalosa, també 
ho és que arreu sorgeixen moviments, potser 
minoritaris, que desperten de la passivitat 
i exigeixen intervenir en les decisions que 
l’afecten. Així va ser en el passat, quan la llarga 
nit de la dictadura va començar a aclarir-
se de manera tènue però ferma. Així es van 
recuperar usos lingüístics, tradicions i costums 
que pareixien derrotats per sempre. I així, 
d’aquells inicis, avui assistim a una recuperació 
entrebancada, però decidida del que ens 
representa i pertany com a poble.
Novament, la Flama del Canigó ha tornat a 
baixar invicta del cim, de la terra alta, portadora 
de la puresa dels cels nets, per recordar a la terra 
baixa que amb el cap ben alt i el gest ferm, cal 
seguir endavant.                  
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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

El passat dissabte es va celebrar 
amb motiu de les Festes Patronals 
de Sant Joan i Sant Pere de la Ciutat 
de Vinaròs la 9ª REGATA DE FESTES, 
puntuable dins el calendari de la 
FVCV i organitzada per el Club Náutic 
Vinaròs i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vinaròs i el CME. La 
sortida de la prova es va efectuar a 
les 12:30 h, en un recorregut bastó 
sobrevent-sotavant davant la platja 
el Fortí i finalitzan la prova a les 14:00 
h, van tenir un bon día per navegar en 
bon vent i poca mar. A les 15:00 h es 

va fer el  lliurament dels premis amb 
la presència de la Reina de les festes i 
la seva cort de dames, acompanyades 
de la dama de l’entitat la Srta. María 
Vila. Els guanyadors de les diferents 
classes van ser:
CLASE A:
1r LLANGOSTÍ      José Mª Vidal
 
CLASE B:
1r TOP MAGIC    Mariano Suñer
 
CLASE C:
1r BRIANDA        Agustín Senar

El passat 24 de juny , es va disputar a la 
localitat francesa de Niza un dels triatlons 
de llarga distancia mes importants del 
panorama mundial.
Fins alli es va desplaçar el triatleta del Club 
de triatló local, Blas Catala, acompanyat de 
tota la seva familia, per fer realitat el somni 
de fer aquest mitic triatlo.
Ho va aconseguir en un temps de 11hores 
40 minuts, repartits en 1h 14m en els 3'8 
km de la natacio , 6h 10m en els 180 km 
de bici i 4h 04m en els 42 km de la cursa 
a peu.
Felicitats de part dels teus companys 
de club i desitjar-te que any rere any 
continues amb la mateixa ilusió, IronBlas!

El sábado 23   a las 18 se 
hizo entrega de los trofeos 
con la colaboracion del 
presidente del club de tenis 
Manuel   Febrer , además 
de los trofeos también 
se concedieron   premios 
de los sponsors   para 
los campeones y 
subcampeones de 
las   diferentes categorias y 
medallas para el resto de 
participantes con sorteo 
de tres   menús pareja Sok 
Food mas tres botes de 
pelotas.

Campeones y 
subcampeones de las 
categorias

En categoria bronce:
Campeón: Pablo Ortuzar
Subcampeon : Javi Avila
3 Jandro Lopez

4 Joan Degustin
5 Sara Munoz
6 Oscar Artola
7 Sofia
8 Julia Martinez
Categoria Plata:
Campeón :Stefan Garcia
Subcampeon: Pau Timoteo
3 David Vizcarro
4 Ferran Herrera
5 Leyre Zapata
6 Pau Herrera
7 Marc Plomer
8 Andrea Alcaraz
En categoria Gold:
Campeón: Pablo Romero
Subcampeon : Edgar 
Alcaraz
3 David Batiste
4 Iker Alcantara
5 Javi Bolumar
6 Miguel Roca
7 Cristian Espuny
8 Pablo Roca

9a Regata de festes

Ironman Niza Jornada final de la liga de 
MENORES de padel en el 
Club de Tenis Vinaròs
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LOS LIBROS DE TEXTO
Ya puedes reservar 

para el próximo 
curso escolar

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

El diumenge dia 17 de juny es va celebrar la primera 
de les travessies del circuit d'aigües obertes de la 
diputació, que va ser la XXIII Travessia a la Platja del 
Fortí, segon any que entra en aquest circuit i amb 
més participació que l'any anterior, en la prova 
de 3250 m van participar aproximadament uns 
150 nadadors d'ambit nacional, els guanyadors 
de la categoria absoluta van ser: primer, Pol Roch 
del C.N. Sitges, Marc Vea segon i David Miranda 
tercer el C.N. Vinaròs en femenines primera Llum 
Serret, Sara Vea i Claudià Matamoros tots del C.N. 
Vinaròs, en la prova de 1000 m els guanyadors 
van ser Andreu Jovani, Joan Chavarria, Dylan 
Marín, en femení; Daniela Muñoz, Natàlia Burriel, 
Ainhoa Canalda, tots ells del C.N. Vinaròs. En 
la prova de 500 m, Joan Monserrat, Gabriel 
Hernandez i Hugó Ramos, en femení; Arancha 
Canalda, Ariadna Mara i Vera Pérez. I per últim, 
en la prova de les promeses del club, amb una 
distància de 100 m, Els guanyadors van ser Guillem 
Beltran, Iker Robles i Rafa Ferrer i en femení 

Abril Castejon, Naiara Milena i Marta Albalat. 
En l'entrega de trofeus com a novetat es 
va fer als jardins enfront del Limbo on van 
estar presents l'alcalde Enric Pla i la regidora 
d'esports Begoña López acompanyats 
pel president del Club Manuel Ramírez. 
Donar les gràcies a tots els col·laboradors i 
voluntaris, que sense ells no haguera sigut 
possible organitzar un esdeveniment d'aquestes 
dimensions. 

II Travessia Arenal de Burriana
El dissabte dia 23 els components del Club Natació 
Vinaròs: Toni Bordes, Ian Calvo, Miquel Segarra, 
Clàudia Matamoros i Llum Serret es van desplaçar 
fins a Burriana per participar en la II Travessia 
Arenal, on quasi tots es van quedar a les portes de 
fer pòdium en les diferents categories. 

6e Control de marques
Els dies 23/24 de juny es va disputar el 6e control 

de marques en la piscina municipal de Castelló, 
últim control de marques de la temporada i amb 
poca participació per part del club, ja que en ser 
festes van haver més baixes de el normal, tot i això 
van participar: Marc Vea, Andreu Navarro, Marti 
Forner, Pere Simó, Miquel Segarra, Sara Vea, Carla 
Bernial, Ainhoa Garcia, Angels Ferrer, Ona Leciñera, 
Mar Garcia, Aura Pérez, Julia Muñoz i Lluna Bordes. 
Els resultats van estar

Els dies 30 de juny i 1 de juliol, el cap de setmana de 
final de festes de Sant Joan i Sant Pere, es va disputar 
la final dels Jocs Esportius de la comunitat Valenciana 
(autonòmic Aleví). VA tenir lloc en les magnífiques 
instal·lacions esportives de Sedaví (Valencià) amb 
piscina descoberta, de 50 metres de distància. 
L'equip Aleví Vinarossenc va estar dirigit pel tècnic Isidro 
Martorrell i format pels nadadors: Santi Matamoros, Andreu 
Jovani, Iker Mas, Joan Chavarria, Hèctor Cervera, Natàlia 
Burriel, Ainhoa Canalda, Lucia Garcia, Daniela Muñoz, 
Lluna Bordes, Mar Garcia, Ona Leciñera i Julia Muñoz. 
Els resultats en general van estar molt bé, tot i no 
aconseguir cap pòdium les sensacions van ser 
molt bones per enfrontar la temporada vinent, ja 
que el grup està molt compenetrat i amb molta 
qualitat, de segur que ens donaran moltes alegries.  
També felicitar al gran grup de pares que ens van 
acompanyar i en tot moment van estar animant fent 
equip tots junts.

XXIII Travessia a la Platja del Forti

Finals Jocs Esportius Autonòmic Aleví
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El próximo día 14 de julio, el 
triatleta del Club Triatló Davima 
David Guimerà se desplazará hasta 
Fyn (Dinamarca) para representar 
a España en el Campeonato del 
Mundo de Aquabike, modalidad 
de triatlón que consiste en nadar 
3000m y completar 120Km de 

ciclismo.
Agradecer a Zt Hotels, Grupo Gil 
Comes, Bar les Capsades, Davima 
rent a car, Farmateca y Nutriestudio 
por la ayuda que le ofrecen.
Podéis seguir todas las novedades 
en sus redes sociales: @david_
triguime

David Guimerà al Campeonato del 
Mundo de triatlón multideporte

A la ciutat de Vitòria, entre els dies 29 de juny i 1 de 
juliol, es va celebrar la competició més important 
a nivell nacional de categoria màster, on una mica 
més de 1.500 atletes van disputar la competició. El 
Club Esportiu Vinaròs FACSA Aigües de Vinaròs, va 
estar representat per diversos atletes del club i per 
atletes amb vinculació amb el mateix. Els atletes 
del Club van haver de disputar les seves respectives 
disciplines, moltes vegades, sota les inclemències 
ambientals, ja que la pluja feia presència sobretot 
a les jornada vespertines. Els resultats van ser els 
següents;
-Dissabte 30 juny jornada matutina:
Rosa Blanca va finalitzar en 6º lloc en els 5 km marxa 
amb una marca de 35:19 min.
Miguel Angel Carvajal va ser CAMPIÓ D'ESPANYA en 
els 5 km marxa amb un temps de 23:16 min.
-Dissabte 30 juny jornada vespertina:
Gaspar Mateu va ser CAMPIÓ D'ESPANYA en la prova 
de salt amb perxa amb un millor salt de 4.43 m.
Jose Sebastian Cid va finalitzar en 7a posició en el 
salt d'alçada amb un millor intent de 1,48 m.
Eva Sorli va aturar el crono en la prova de 400 ml en 
01:12 min., finalitzant en 5ª posició.
-Diumenge 1 de juliol jornada matutina:
Maribel Arenós va finalitzar en 9a posició en els 5k 
llisos amb un crono de 21:57 min.
Ruben Roig en la prova de 3 k obstacles va fer un 

millor temps de 11:22 min.
Eva Sorli va realitzar el relleu amb l'equip del Platges 
de Cs aconseguint alçar-se com 3ª CAMPIONA 
D'ESPANYA.
Des del Club felicitar l'esforç que tots aquests 
esportistes han realitzat i la magnífica representació 
que han tingut. Proxima cita seran el Campionat del 
Món.

CARLA MASIP, CAMPIONA AUTONOMICA 
ABSOLUTA
L'atleta del nostre club acaba d vencer en la prova 
de 800m amb una marca de 2'13"13, imposant-
se a les seves rivals gracies al seu millor esprint. 
Aquesta carrera, a part de la medalla aconseguida, li 
serveix per afinar la preparacio de cara al campionat 
d'Espanya sub23, en el que Carla defensara els 
titols de campiona de l'any passat i la temporada 
hivernal. En aquesta linia, Carla va competir dimarts 
passat al Trofeu A.Cansino de Castello, on va fer la 
millor marca de la temporada en 800m (2'09"83) i 
el dissabte anterior al campionat autonomic Sub23 
on tambe va guanyar, aquesta vegada la prova de 
400m (59"89).

DOS MEDALLES D'OR AL CAMPIONAT 
AUTONÒMIC ABSOLUT D'AIRE LLIURE. VALÈNCIA
A la ciutat de València, els dies 29 i 30 de juny, 

es va celebrar la competició més important del 
calendari atlètic a nivell autonòmic, on els atletes 
més importants de la Comunitat Valenciana es 
reuneixen.  El Club Esportiu Vinaròs FACSA Aigües 
de Vinaròs, va estar representat per diversos 
atletes del club i per atletes amb vinculació amb 
el mateix.  Els resultats van ser els següents;
En la prova de 800 ml vam tenir a Carla Masip, 
que va finalitzar amb un millor crono de 2: 13.33 
min. i proclamant-CAMPIONA AUTONÒMICA 
ABSOLUTA.
En la prova de 400 ml Pedro Giner va ser el nostre 
representant, que amb un temps de 51,34 segons 
va aconseguir un magnífic 5è llocs i els 1500 ml 
Hugo Monfort va aturar el crono en 4: 10.39 min i 
un molt meritori 14è lloc.
Cal destacar el 8è lloc de Guillermo Carvajal en 
el salt de perxa amb un millor salt de 4.15 mtres 
i com no Andrea Cabre, entrenadora del CEV i 
coordinadora de les escoles del club, actualment 
amb vinculació al Platges de CS, es va proclamar 
CAMPIONA AUTONÒMICA ABSOLUTA a la prova 
de 5 km marxa amb una millor marca personal de 
49: 10.39.
Des del Club felicitar l'esforç que tots aquests 
esportistes han realitzat i la magnífica 
representació que han tingut. Pròxima cita seran 
el Campionat Espanya Absolut.

CAMPIONAT D'ESPANYA D'AIRE LLIURE. VITÒRIA. DOS ORS I UN BRONZE
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 LES TEUES COMPRES 
                   
al tenen premiMercat
 El 3 de setembre sortegem 10 xecs de 30 €

Sol·licita la teua TARGETA del MERCAT 
i del 2 de juliol al 31 d'agost 

acumula participacions per al sorteig.
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y DE PROGRESO DEL 
ALUMNADO
En este curso nos hemos encontrado 
con un grupo muy heterogéneo, 
al igual que en cursos anteriores, 
con serios problemas de disciplina, 
incumplimiento de normas, aceptación 
de límites y respeto. Al inicio del curso 
nos enfrentamos con faltas graves de 
comportamiento, no aceptación de 
límites y alumnos que ejercían una 
manipulación negativa con sus iguales, 
distorsionando la dinámica de trabajo. 
Se tomaron medidas disciplinarias para 
crear un clima positivo, de respeto y 
trabajo tanto con los alumnos como con 
el equipo docente como así ha sido a lo 
largo del curso académico. 
En total siete alumnos han superado 
el curso con éxito, en la evaluación final 
ordinaria.
Tres alumnos se han presentado a la 
prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado medio para poder continuar sus 
estudios.
Otros tres alumnos tienen pensado 
continuar sus estudios en la EPA y de los 
alumnos que no han logrado superar el 
curso uno ha decidido repetir el curso el 
próximo año con nosotros para poder 
obtener el certificado de cualificación. 
Una alumna no finalizó el curso al 
incorporarse al mercado laboral en el 
sector de la alimentación.
El resto de alumnos aún no tiene claro 
qué camino tomar de cara al próximo 
curso, la mayoría prefieren incorporarse 
al mercado laboral, habiéndoseles 
orientado para ello, y otros han sido 
informados sobre los cursos del SERVEF. 
Se les ha recomendado a todos los 
asistentes a al curso inscribirse en la ADL 
(Agencia de Desarrollo Local) de Vinaròs 
y en el SERVEF.

INFORME SOBRE LA PROSECUCIÓN 
DE ESTUDIOS.
 Todos los alumnos del curso 2017/18 
que han promocionado, están 
interesados en continuar su formación. 
Tres alumnos se han presentado a las 
pruebas de acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Medio para poder realizar 
algún ciclo relacionado con la familia de 
administración o informática.
Dos se han preinscrito en el IES 
Coromines de Benicarló cursando 
CFGM:” Sistemas microinformáticos y 
redes”
Otros tres alumnos han decidido 
continuar estudiando en la EPA para 
poder obtener la titulación.
También hay otra alumna que intentará 
completar sus estudios realizando 
cursos de la familia administrativa 
ofertados por el SERVEF.
Uno de los alumnos que no ha logrado 
promocionar, repetirá el próximo curso 
para poder obtener así su certificado 
académico.

DATOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIAS Y OTROS QUE SE 

CONSIDERE DE INTERÉS
Durante todo este curso hemos 
mantenido diferentes contactos con 
las familias de los alumnos. Iniciamos 
el curso con una reunión informativa 
donde se explicó el funcionamiento del 
PFCB, las normas internas y las salidas 
tanto académicas como profesionales al 
finalizar el mismo. 
A lo largo del curso se han mantenido 
tutorías con los padres de los alumnos 
y reuniones puntuales con los padres 
de alumnos que presentaban algún 
problema o dificultad, asimismo la 
relación telefónica ha sido constante y 
fluida durante todo el curso.
En general, la respuesta de los padres 
ha sido satisfactoria acudiendo cada vez 
que han sido requeridos y mostrándose 
colaboradores. Excepto en el caso de 
algunos alumnos cuyos padres no han 
acudido a las tutorías a las que habían 
sido citados. En alguno de los casos se 
mantuvo contacto telefónico, ante la 
imposibilidad de los padres para acudir 
a las tutorías.
Asimismo, queremos destacar la falta 
de habilidades sociales y de resolución 
de conflictos ante situaciones límite por 
parte de las familias en la educación de 
sus hijos y que a lo largo del curso se han 
mantenido numerosas tutorías con los 
padres para tratar la problemática en el 
ámbito familiar.
Al igual que en cursos anteriores hemos 
mantenido una estrecha relación con 
los Servicios Sociales, al tener varios 
alumnos, que, por diferentes motivos, 
estaban siendo atendidos por la 
regiduría de Benestar Social de esta 
localidad. La colaboración ha sido muy 
enriquecedora y creemos que muy 
beneficiosa para algunos alumnos que 
han mejorado notablemente su actitud 
y predisposición hacia el estudio y sus 
relaciones sociales y familiares. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL 
PROGRAMA Y ESPECÍFICA DEL 
MÓDULO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO
Empresas colaboradoras para la 
realización del módulo FCT curso 
2017/18:
•	 MUEBLES AZOR
•	 HOSPITAL COMARCAL DE VINARÒS
•	 BEST- HOUSE
•	 TORRES, C.B.
•	 ASAMBLEAS LOCALES DE CRUZ ROJA 
DE BENICARLÓ Y VINARÒS

Otras empresas con las que colaboramos 
habitualmente para la realización de las 
FCT son:
•	 AVANT ASSESSORS 
•	 MERCAT MUNICIPAL
•	 RMZ
•	 TOT IMPRÈS
•	 AJUNTAMENT DE VINARÒS (Biblioteca 
Municipal)
La valoración general consideramos 
que es positiva teniendo en cuenta lo 
complicado que resulta el incorporar 
laboral o académicamente a este tipo 

de alumnado con riesgo de exclusión. 
Nos sentimos satisfechos por la labor 
realizada dado que hemos conseguido 
reorientar a la mayoría de alumnos para 
que continúen sus estudios y ayudarles 
a mejorar sus habilidades sociales y 
dotarlos de las herramientas necesarias 
para su incorporación al mercado 
laboral.
 De todos los alumnos 7 han 
logrado superar el programa en su 
totalidad, obteniendo el certificado 
de cualificación básica. Otro alumno 
ha decidido repetir el curso con 
nosotros para obtener el certificado de 
profesionalidad. Una alumna no finalizó 
el curso al incorporarse al mercado 
laboral antes de la finalización del 
mismo.
De los alumnos que han promocionado, 
todos quieren continuar estudiando 
tal como hemos comentado en el 
apartado dedicado a la prosecución de 
estudios, puesto que consideran que 
con el estado actual del mercado laboral 
necesitan de mayor formación. Tres de 
los alumnos han realizado diferentes 
entrevistas para trabajar este verano en 
el sector de la hostelería y dos de ellos 
han sido seleccionados. 
La valoración de las FCT
A lo largo del curso se ha mantenido 
contacto con empresas de diferentes 
sectores con los siguientes objetivos:
1. Establecer conciertos para la 
realización de la FCT.
2. Insertar laboralmente a los 
alumnos del programa.
3. Sensibilizar al mundo 
empresarial de los obstáculos con 
que se encuentran estos jóvenes para 
acceder al mercado laboral. 
4. Conocer las necesidades de 
personal con el perfil del OPERACIONES 
DE GRABACIÓN DE DATOS Y 
DOCUMENTOS en estas empresas.
5. Conocer las necesidades 
reales formativas del PFCB, perfil 
de OPERACIONES DE GRABACIÓN 
DE DATOS Y DOCUMENTOS, para 
incorporar y/o potenciar conocimientos 
que faciliten la inserción laboral de los 
alumnos de los próximos programas.
Queremos resaltar la importancia que 
tiene para el programa el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo para 
completar la formación práctica de los 
alumnos y su conocimiento sobre los 

puestos de trabajo.
Como en cursos anteriores hemos 
contactado con diferentes empresas de 
la zona con el fin de ampliar el número 
de empresas colaboradoras. Este año 
realizado convenio nuevo con: 
- Hospital Comarcal de Vinaròs donde 
dos de nuestros alumnos realizaron las 
prácticas con       gran aprovechamiento 
- Best House, inmobiliara de Benicarló, 
que acogió a una alumna en prácticas.
-Torres C.B, del sector del metal, donde 
una alumna realizó las prácticas en su 
oficina.
En Muebles Azor ha realizado las 
prácticas otra alumna con resultados 
muy satisfactorios por ambas partes. 
La empresa se ha volcado mucho en la 
formación de esta alumna en prácticas, 
haciéndola pasar por diferentes 
departamentos y mostrando una 
gran implicación. Por nuestra parte 
los alumnos se han portado con gran 
responsabilidad y motivación.
Este año, por motivos de desplazamiento, 
no hemos podido mandar a ningún 
alumno a realizar las prácticas en Forés, 
pero intentaremos que puedan ir el 
próximo curso.
Dos de nuestras alumnas realizaron las 
prácticas en las Asambleas Locales de 
Vinaròs y Benicarló para poder recibir 
una atención más personalizada y poder 
así alcanzar los objetivos previstos.
El resultado de las prácticas ha sido 
muy satisfactorio, obteniendo todos los 
alumnos una calificación positiva de 
apto y la mayoría muy buena valoración 
por parte de los instructores.

IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES, 
NECESIDADES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA
Con el fin de aplicar la teoría tanto 
de archivo como de reprografía, sería 
conveniente disponer de equipos para 
que los alumnos realizasen las prácticas, 
por ejemplo:
  Aumentar el número de ordenadores
  Teléfono-centralita.
Nos complace observar la demanda de 
este tipo de cursos de formación por 
parte de la población de la zona. Esta 
demanda podría ser mayor si existiera la 
posibilidad de acceder de forma directa 
a un ciclo formativo de grado medio o al 
segundo año de FPB como ocurría con 
los PCPI.

Tauler Municipal
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1320, de data 26 de juny de 2018, han estat aprovades  la 
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució 
d'una  Borsa  de  Treball  temporal  d’ORIENTADORS  LABORALS  I  PROSPECTORS 
D’EMPRESA  per  a  l’execució  del  programa  d’itineraris  integrats  per  a  la  inserció 
sociolaboral  de  persones  en  situació  o  risc  d’exclusió  social en  previsió  de  futures 
contractacions  temporals  que  puguen  sorgir  en  aquestes  categories, pel  sistema  de 
concurs amb una entrevista atesa la urgència en la contractació.

Les persones interessades poden consultar  les bases de la convocatòria,  en el  Tauler 
d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en data 27/06/2018), la pàgina web 
municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat 
al Carrer Sant Ramon s/n.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a comptar a partir del dia 
següent  al  de la  publicació de l’extracte de la  convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de la  
Província de Castelló.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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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.

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.

#VinaroSimplica
L'Ajuntament informa que està disponible l'enquesta que s'ha 
realitzat dins de la fase de diagnòstic del pla d'igualtat municipal. 
Està dirigida a tota la ciutadania i té com a objectiu obtenir una 
visió general del grau d'implicació i sensibilitat davant la igualtat i 
la violència de gènere en la nostra població, de manera anònima.

L'enquesta està disponible en format paper, així com les urnes on 
poder dipositar-la, a l'Ajuntament, OIAC (Oficina d'Informació i 
Atenció a la Ciutadania), Biblioteca Municipal, Centre de Salut i 
Serveis Socials.

El límit per dipositar les enquestes és fins al 10 de juliol.

 

Exp. 950/2018

TASA MEMU2018-1

Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 18 de junio de 2018 se procedió a la aprobación del padrón  

de la tasa del mercado municipal del primer semestre de 2018, determinándose asimismo la 

exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto  de 

2018.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de julio de 2018. El  

resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las formas  

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Exp. 950/2018

TASA MEMU2018-1

Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 18 de junio de 2018 se procedió a la aprobación del padrón  

de la tasa del mercado municipal del primer semestre de 2018, determinándose asimismo la 

exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto  de 

2018.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de julio de 2018. El  

resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las formas  

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia, núm. 852, de data 19 d’abril de 2018, han estat 
aprovades la convocatòria i les bases per a la provisió en propietat de 
CINC PLACES AGENT del cos de policia local,  escala administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, 
enquadrades en l’escala bàsica, grup C, subgrup C1 de titulació, vacants 
en la plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs i incloses en l’oferta d’ocupació 
pública 2016 i 2017, modificades per Decret d’Alcaldia, núm. 915, de data 
26 d’abril.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 57 de data 12 de 
maig de 2018 s’han publicat les bases de la convocatòria i, així mateix, s’ha 
publicat un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana núm. 8310, de 5 de juny de 2018 .

En el Butlletí Oficial de l’Estat, núm. 156, de data 28 de juny de 2018, s’ha 
publicat la Resolució de data 14 de juny de 2018, de l’Ajuntament de 
Vinaròs, referent a la convocatòria per a proveir cinc places d’AGENT de 
la Policia Local.

El termini de presentació d'instàncies. El termini serà de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí 
Oficial de l’Estat, de dia 2 de juliol de 2018 al 27 de juliol de 2018.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria, 
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, la pàgina web 
municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de 
Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan 
procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí 
Oficial de la Província de Castelló i tauler d'anuncis de la seu electrònica 
de l'Ajuntament.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ESQUELES PUBLICITAT

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

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

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 



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

7 juliol ROCA c. Sant Francesc, 6

8 juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

9 juliol AdELL av. Pius XII (cant. Picasso)

10 juliol sANZ c. Pont, 83

11 juliol vALLs zona turística nord, 11

12 juliol MATEU c. Sant Francesc, 103

13 juliol TORREGROsA av. Llibertat, 9

14 juliol PITARCH c. del Pilar, 120

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39 c /  S o c o r ro  ,  3 1  -  V I N A R Ò S

20%
de DESCUENTO

Junio y Julio

Hasta un

c/ Socorro , 31 - VINARÒS

Volver a lucir una sonrisa
radiante, gracias a los últimos
avances tecnológicos y a
nuestros tratamientos de
prótesis dental, es ahora una 
realidad al alcance de todos.
Podrás masticar de nuevo
con confianza y recuperarás
la estética de tu sonrisa.




