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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.

El primer tinent alcalde, Guillem Alsina, en representació 
de l'Ajuntament ha viatjat aquest matí fins a la Casa 
dels Caragols a Castelló per signar el conveni amb la 
Generalitat. En total suposarà una inversió de 86.238€, 
finançada a través de la Unió Europea, que servirà per a 
rehabilitar la capella de Santa Victòria.

El fons FEDER és una subvenció atorgada per Europa amb 
la voluntat d'ajudar als municipis a restaurar i protegir 
els béns de patrimoni cultural per a posar-los en valor. 
L'Ajuntament va presentar la sol·licitud de rehabilitació 
de la capella de Santa Victòria el passat mes de novembre 
a la Generalitat, l'administració encarregada de gestionar 

les ajudes a la Comunitat, i després de la corresponent 
avaluació tècnica es va aprovar el seu finançament. 

Aquest matí s'ha formalitzat la subvenció amb la 
signatura entre el primer tinent alcalde de l'Ajuntament, 
Guillem Alsina i el president del Consell Valencià, Ximo 
Puig. Durant la firma del conveni, Alsina ha declarat que 
"es tracta d'una ajuda molt important per al municipi 
perquè permetrà restaurar la capella de Santa Victòria, 
actualment molt deteriorada". En aquest sentit, ha afegit 
que "no només suposarà recuperar el patrimoni històric 
del municipi, sinó que també suposarà posar en valor un 
espai per a fer exposicions, xerrades i continguts cultural".

Vinaròs rehabilitarà la capella de Santa Victòria a 
través del fons FEDER 2014-2020

S'ha fet oficial la 
signatura entre 
l'Ajuntament i la 
Generalitat, que 
aportarà 86.238€ 
per a executar 
les obres de 
restauració
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ACTUALITAT

El regidor d'Ordenació del Territori, 
Jan Valls, ha presentat avui les 
ajudes a l'habitatge que ha posat 
en marxa la Generalitat. La primera 
està destinada a la rehabilitació de 
les vivendes per millorar l'eficiència 
energètica i l'accessibilitat. En 
aquest cas, es subvencionarà el 
50% dels costos de les obres, fins 
a un màxim de 8.000€. L'ajuda està 
destinada tant per a propietaris 
com per a comunitat de veïns i 
poden presentar les sol·licituds fins 
al 6 d'agost a l'oficina del PROP.

La segona subvenció es tracta 
d'una novetat del Pla Estatal 
de la Vivenda, una ajuda per 
a la rehabilitació interna dels 
habitatges. Valls ha detallat 
que "l'objectiu és millorar la 
seguretat, funcionalitat, higiene o 
accessibilitat de la casa". En total es 
podrà subvencionar fins al 45% de 
les obres, amb un màxim de 6.000€ 
per aquells habitatges anteriors del 
1996. El termini de presentació de 

les sol·licituds finalitza el 6 d'agost.

En tercer lloc també hi ha les ajudes 
al lloguer de la vivenda per afavorir 
l'accés a l'habitatge. En aquest 
cas, està destinada especialment 
a les persones afectades per 
desnonament, víctimes de la 
violència de gènere o veïns amb 
diversitat funcional. La subvenció 
podrà arribar fins al 40% dels 
costos del lloguer, amb un màxim 
de 2.880€ i estarà compresa per 
als rebuts des de l'1 de gener fins 
al 31 de desembre del 2018. Les 
sol·licituds es podran presentar fins 
al 6 d'agost.

Valls ha indicat que tota la 
informació i les bases d'aquestes 
tres ajudes es poden consultar a 
través del web de la Generalitat 
Valenciana (http://www.habitatge.
gva.es) o bé de forma presencial a 
l'oficina del PROP on trobaran tots 
els formularis necessaris per fer les 
sol·licituds. 

La Generalitat, a través de l'Entitat Valenciana 
de l'Habitatge, ha posat en lloguer les pisos 
de l'edifici Joan XXIII amb l'objectiu d'afavorir 
l'accés a la vivenda a aquelles persones 
que tenen dificultats per a fer-ho. El regidor 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha explicat 
"que es tracta d'una mensualitat mínima, que 
se situa entre els 200 i 243€, amb les despeses 
de la comunitat i la contribució a part".
El regidor ha indicat que per accedir a aquests 
pisos, és imprescindible que els candidats 
no tinguen en possessió cap vivenda. D'altra 
banda, ha afegit "que la valoració es farà a 
través d'un sistema de punts donant prioritat 
a les persones discapacitades i famílies amb 
menors o majors de 65 anys al seu càrrec". 
Pel que fa als pisos cal destacar que es tracta 
de vivendes d'obra nova amb tres habitacions 
i dos banys equipats, a més de les dotacions 
escalfador, placa i extractor. En aquest sentit, 
Valls ha comentat que només cal moblar el pis 
per entrar a viure.
Les persones interessades en llogar un dels 
18 habitatges de l'edifici Joan XXIII poden 
presentar les sol·licituds a l'oficina del PROP. 
Per més informació poden trucar al telèfon 961 
964 770 o enviar un correu electrònic a l'adreça 
alquiler_eige@gva.es.    

L'Ajuntament dona a conèixer les ajudes al lloguer i l'habitatge de la Generalitat
El Consell posa a disposició dels propietaris i comunitats de veïns subvencions 
per a la rehabilitació de les vivendes, així també com ajudes per al lloguer

La Generalitat posa a disposició de la ciutadania els pisos de l'edifici Joan XXIII

En total es tracta de 18 vivendes que passaran a 
ser de lloguer per a les persones o famílies amb 
dificultats per accedir a l'habitatge
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www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

L'Ajuntament ha transformat la 
carretera de la costa Nord i Sud en un 
ciclocarrer amb el pintat i la instal·lació 
de senyals viàries per informar als 
conductors que comparteixen el 
vial amb les bicicletes. L'objectiu és 
augmentar la seguretat dels ciclistes 
recordant als vehicles que han de 
respectar els senyals de trànsit.
El cap de la Policia Local, Juanma 
Doménech, ha destacat els 
ciclocarrers limiten la velocitat dels 
cotxes als 30 km/h, a més de recordar 
que han de mantenir la seguretat 
de distància i no poden avançar les 
bicicletes. En aquest sentit, ha indicat 
que "sobretot es vol protegir als 
ciclistes, en especial als més petits, 
amb la instal·lació de senyals viàries, 
fet que suposa una despesa mínima 
per a l'Ajuntament". D'altra banda, 

afegeix que "el ciclocarrer no suposa 
cap dificultat urbanística i afavoreix la 
convivència entre vehicles". 
Per la seva banda, el primer tinent 
alcalde i regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, ha explicat que 
després d'estudiar i acceptar la 
proposta de la Policia Local, la brigada 
municipal ha sigut les encarregada 
fer la instal·lació i pintat dels senyals 
viaris. 
Alsina ha comentat que "amb 
aquesta iniciativa s'atén una de les 
demandes dels veïns de la costa Nord 
i Sud que reivindicaven una major 
seguretat a l'hora de circular amb 
bicicleta". Així mateix, el regidor ha 
insistit que "sobretot durant l'estiu 
és quan augmenta el número de 
veïns que utilitzen la bici com a 
mitjà de transport o simplement 

per a passejar i per tant oferir un vial 
més segur és fonamental per evitar 
accidents".
Per acabar Doménech ha recordat 
que les bicicletes també són vehicles 

i han de respectar les normes de 
circulació, a més de no pujar a sobre 
de les voreres per garantir una bona 
convivència entre els vianants i 
ciclistes.

Ajuntament i Policia Local han posat en marxa 
una campanya de conscienciació entre la 
ciutadania amb el pintat de les paraules Para-
Mira-Passa en els passos de vianants. L'objectiu 
és recordar als veïns, en especial als xiquets, que 
cal prestar atenció a banda i banda de la carretera 
abans de creuar. 
L'equip de pintura de la brigada municipal 
ha sigut l'encarregat de pintar les paraules 
on cadascuna d'elles té un color diferent. La 
primera, Para, és roja per recordar que abans de 
tot cal aturar-se davant del pas de vianants, la 
segona paraula, Mira, és taronja per alertar que 
cal prestar atenció a la carretera, mentre que la 
paraula, Passa, és verda per indicar, que un cop 
ens haguem assegurat que no hi ha cap perill 
podem creuar. 
Cal destacar que aquest és el primer pas de la 
campanya, que de cara a l'inici del curs escolar, es 
traslladarà a tots els col·legis de la localitat amb el 
pintat dels passos de vianants ubicats davant dels 

centres educatius. D'aquesta forma s'aconseguirà 
arribar a tots els xiquets de la localitat.
El primer tinent alcalde i regidor d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina, ha explicat que "aquesta 
campanya està dirigida a la ciutadania en general, 
però en especial als xiquets, per tal de fomentar el 
respecte cap de les normes de trànsit". En aquest 
sentit, ha indicat que "és important educar els 
més menuts amb els principis bàsics del codi de 
circulació per evitar accidents i garantir que en el 
futur siguen més responsables quan condueixin 
un vehicle".
El cap de la Policia Local, Juanma Doménech, 
ha recordat "que només es pot creuar la 
carretera pels passos de vianants, sempre i 
quan, certifiquem que no hi ha cap perill per a 
fer-ho". En aquesta línia, ha demanat civisme a 
la ciutadania, destacant que si es respecten les 
normes de trànsit llavors s'aconseguirà una bona 
convivència entre cotxes i vianants, i sobretot 
s'evitaran accidents.

L'Ajuntament implanta el ciclocarrer a la costa Nord i Sud per 
afavorir la circulació de les bicicletes
La iniciativa neix arran de la demanda dels veïns per enllaçar la zona 
nord del municipi amb altres carrils bici de la localitat per millorar la 
seguretat dels ciclistes

L'Ajuntament de Vinaròs engega una campanya de 
seguretat viària als passos de vianants
Amb les paraules Para-Mira-Passa es vol recordar a la ciutadania que abans de creuar per un pas de vianants 
cal prestar atenció a la carretera per evitar un accident
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El Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí comença 
a escalfar motors obrint el 
termini d'inscripcions. Igual 
que en les edicions anteriors 
des de l'organització s'espera la 
participació de xefs d'arreu de 
l'Estat, amb idees innovadores i 
creatives amb el llagostí de Vinaròs 
com a principal protagonista de les 
receptes. 
Cal destacar que en cadascuna 
de les edicions els participants 
aconsegueixen sorprendre al 
jurat amb plats originals, que 
combinen la cuina més tradicional 
amb les últimes tècniques més 
avantguardistes, traient el màxim 
profit d'un llagostí que es reconegut 
arreu del país pel seu sabor i textura 
única.
Enguany com a novetat s'ha 
preparat una nova pàgina web del 
concurs (www.llagostidevinaros.
com) molt més intuïtiva i accessible 
per facilitar les inscripcions, a 
més també de disposar de molta 
més informació del concurs, com 
notícies, imatges o un històric de les 
edicions anteriors. 

Pel que fa al jurat enguany 
estarà encapçalat pel president 
de Saborea Espanya i xef del 
Restaurant Adolfo, Adolfo Muñoz. 
Al 2009 va ser reconegut amb 
la Medalla d'Or al Mèrit Turístic, 
atorgada pel Govern Espanyol. 
Al 2013 va aconseguir el Premi 
Nacional d'Hostaleria atorgat pels 
mateixos companys de professió 
i el Premi Nacional d'Aliments 
d'Espanya concedit pel Ministeri 
d'Agricultura Pesca i Alimentació. 
Recordem que guanyador del 
certamen s'endurà com a premi 
1.000€, el Llagostí d'Or i un diploma, 
a més de ser convidat a formar 
part de la Selecció Espanyola de 
Cuina Professional, representant a 
Espanya en els concursos culinaris 
de caire internacional.
Des de l'organització s'anima 
als xefs atrevits i innovadors 
a participar en el XVI Concurs 
Nacional de Cuina Aplicada al 
Llagostí, que se celebrarà el 24 
de setembre. Les inscripcions es 
podran formalitzar fins al dia 13 de 
setembre a la pàgina web www.
llagostidevinaros.com.   

S'obren les inscripcions per al XVI Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs
El certamen se celebrarà el proper 24 de setembre al Mercat Municipal i de nou s'espera la participació de xefs d'arreu de l'Estat espanyol

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
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Aquest matí s'ha presentat a Vinaròs una 
nova edició de "Nit de compres al passeig", els 
establiments se situaran a la vora de la mar, al 
passeig marítim, per mostrar la variada oferta 
comercial que es pot trobar a la localitat.
Durant la presentació als mitjans de comunicació 
el regidor de Comerç, Domènec Fontanet, ha 
indicat que "des de l'Ajuntament sempre donaran 
suport a les iniciatives que suposen promocionar 
el sector comercial de la localitat". En aquest 
sentit, afegia que "l'estiu és una bona oportunitat 
per realitzar activitats com la "Nit de compres" 
aprofitant la gran afluència de visitants que hi ha 
a la ciutat". 
La presidenta de l'Associació de Comerciants de 
Vinaròs, Maria Ángeles Pereda, ha comentat que 
"en total participaran una vintena d'establiments 
que muntaran les paradetes al passeig des de 
les 17h fins a la 1h". Pel que fa als productes que 
oferiran ha explicat que "es podrà trobar moda 
per a home, dona i xiquet. També hi haurà una 
variada oferta esportiva i de calçat, a més de 

comptar amb una immobiliària. D'altra banda, 
durant la jornada també hi haurà música de 
discjòqueis i una ambientació estiuenca per tal 
de crear un espai agradable per als clients. 
Pereda ha insistit que "és important organitzar 
activitats com ─Nit de compres al passeig─ per 
promocionar l'oferta comercial de la localitat 
i sobretot donar a conèixer els establiments". 
En aquest sentit, indicava que el comerç de 
proximitat ofereix productes de gran qualitat 
sempre amb una bona atenció personalitzada.

L'Ajuntament de Vinaròs ha fet un pas endavant 
perquè les obres de remodelació de l'institut José 
Vilaplana puguen començar l'any vinent. Durant la 
sessió extraordinària d'ahir es va aprovar demanar 
a la Generalitat la delegació de les competències 
perquè el govern municipal puga iniciar les 
tramitacions per a l'adjudicació del projecte i les 
feines de construcció.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, he explicat que "ja s'ha 
aprovat la memòria tècnica del projecte, elaborada 
per l'arquitecte Juan Quijano, amb un pressupost 
de 10,5 milions d'euros per a reformar els edificis 
de l'institut i construir-ne un de nou". L'alcalde 
Pla ha destacat que tot i que la Generalitat és 
l'encarregada de finançar el projecte, l'Ajuntament 
s'ha hagut de fer càrrec de tota la gestió tècnica, 
una feina que s'ha pogut desenvolupar gràcies a la 
feina del personal municipal i al compromís polític 
del govern local".
Pel que fa als terminis, amb l'acceptació de la 
proposta que es va fer ahir, la Conselleria aprovarà 
la delegació de competències i la traslladarà a 
l'Ajuntament, que farà un nou plenari per aprovar 
la cessió de les mateixes, un procés que es preveu 

que tarde prop de dos mesos. Un cop fet aquest 
pas, l'alcalde Pla ha indicat que "a partir d'eixe 
moment el consistori tindrà en les seues mans el 
disseny i la licitació del projecte, amb l'objectiu que 
les obres comencen l'any vinent".
Per la seua banda, el primer tinent alcalde, Guillem 
Alsina, ha indicat que les obres consistiran en 
millorar l'eficiència energètica dels edificis de 
l'institut amb el canvi de les finestres i la instal·lació 
d'un millor aïllament a la façana. D'altra banda, ha 
comentat que també es millorarà l'accessibilitat, 
així com la xarxa elèctrica i les canonades d'aigua. 
També es farà una ampliació del centre que 
permetrà passar de 9.700 metres quadrats de 
parcel·la a 17.000.
Alsina ha detallat que "les obres es duran a terme 
en tres anualitats, la primera comptarà amb 
una inversió de 353.000€ per a fer la licitació del 
projecte, la segona comptarà amb una inversió de 
més de 8 milions d'euros per executar les feines 
més importants, mentre que la tercera anualitat, 
amb 2 milions d'euros per al 2020, servirà per 
enllestir tot el projecte". 
El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, ha 

assenyalat que "la Generalitat invertirà gairebé 18 
milions d'euros en matèria educativa al municipi, 
amb la construcció del nou col·legi Jaume I i la 
remodelació de l'institut José Vilaplana". En aquest 
sentit, ha remarcat que "aquesta nova injecció 
econòmica per a Vinaròs ha estat possible gràcies 
a la voluntat política del govern municipal i al canvi 
de govern autonòmic".
L'alcalde ha conclòs destacant que des del govern 
municipal s'ha treballat de forma constant i ho 
seguirà fent per a que, tant la construcció del 
col·legi Jaume I com les millores que necessita 
l'institut José Vilaplana, siguen una realitat el més 
prompte possible.

El comerç de Vinaròs celebrarà una nova edició de 'Nit de compres al passeig'
El diumenge 29 de juliol una vintena d'establiments ompliran la pèrgola del passeig marítim per mostrar a veïns i visitants l'oferta comercial del municipi

L'Ajuntament de Vinaròs aprova demanar a la Generalitat la delegació de 
competències per a la reforma de l'institut José Vilaplana
La mesura s'ha aprovat en ple extraordinari amb la unanimitat de totes les forces polítiques
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Junio y Julio

Hasta un
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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.
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Un minut de silenci amb el cant dels Ocells com a fons 
va obrir l’acte en record de l’11 de juliol de 1978. Feia 
exactament 40 anys de la major tragèdia ocorreguda 
en les nostres comarques, un dels accidents més 
esgarrifosos que es recorda i el més greu ocorregut 
a la N-340. Entre 215 i 243 morts. Més de 100 ferits. 
Drama, horror, tragèdia. La solidaritat va sorgir per tot 
arreu en la mesura que s’anava coneixent la notícia 
i les conseqüències. Els ferits i morts, eren per tot 
arreu. A totes les clíniques, hospitals, centres de salut, 
etc. arribaven cossos de qualsevol forma.
El col·lectiu PROU! AP-7 GRATUÏTA, JA, van voler 

fer un parèntesi en les seues reclamacions i van fer 
coincidir  el seu  200 tall amb aquest aniversari. Acte 
en el mateix dia i al mateix  lloc de l’accident. Lloc on 
avui el càmping Els Alfacs segueix amb normalitat la 
seua activitat.
Un acte en positiu, felicitant i agraint a aquells 
que en el seu moment van col·laborar de forma 
desinteressada en ajudar a les víctimes en allò 
que van poder. Recordatoris del moviment 
social als representants de cossos d’emergència, 
administracions, policies, periodistes, metges, 
infermeres, bombers,... pel seu tracte humà a les 

víctimes de la tragèdia. Fins i tot varen entregar 
un recordatori de l’acte a l’actual propietari del 
càmping.
No van haver-hi les reivindicacions que normalment 
fan en el decurs dels talls, el dia era per recordar les 
víctimes: passades, presents i futures. “La nostra 
tasca és reivindicativa però també preventiva i 
seguirem lluitant per a que no n’hi hagen més” va 
dir el portaveu de la plataforma.
Van anunciar que seguiran amb els talls de la N-340 
fins al seu alliberament. El tall 201 serà el proper 21 
de juliol en l’Ametlla de Mar.

El Setmanari Vinaròs, conocido 
como El Diariet, ha sufrido este 
pasado fin de semana una nueva 
muestra de manipulación por parte 
de su director y al mismo tiempo 
Alcalde, Enric Pla, al ocultar que el 
propio Alcalde deberá comparecer 
ante el juez el próximo mes de 
septiembre acusado de tres posibles 
delitos como son prevaricación, 
provocación e incitación al odio 
y discriminación, pero publicar 
íntegramente una nota de prensa 
de Enric Pla dando su versión de los 
hechos.

Para el portavoz adjunto del PP de 
Vinaròs, Lluís Gandía, “se trata de 
un nuevo ejemplo de manipulación 
informativa fruto de la obsesión de 
Enric Pla por querer controlar todo 
aquello que leen los vinarocenses 
en el medio de comunicación que 
pagamos entre todos pero que se 
ha convertido en un panfleto del 
tripartito de Podemos, PSPV-PSOE y 
Compromís”.
Gandía lamentaba que “los 
vinarocenses se tengan que enterar 
por la prensa que no controla el 
tripartito de la citación de Enric 

Pla en el juzgado. Es de república 
bananera que un medio de 
comunicación publique una réplica 
a una noticia que no ha publicado”.

Por todo ello desde el Partido Popular 
solicitaban, de nuevo, que “Enric 
Pla y sus cómplices en la censura 
Guillem Alsina y Jordi Moliner, dejen 
de manipular a los vinarocenses y 
devuelvan a El Diariet la libertad de 
la que disfrutó hasta que Pla, Alsina 
y Moliner decidieron convertirlo en 
un elemento de propaganda del 
tripartito”.

Enric Pla oculta en el Diariet la investigación abierta 
en su contra por cometer 3 presuntos delitos
Gandía: “Es vergonzoso que en el Diariet se publique las declaraciones de Enric Pla sin que se informe de la denuncia presentada”

200 dies tallant la carretera. 40 anys de l’accident dels Alfacs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Migjorn

PP
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fotonotícies

LOS LIBROS DE TEXTO
Ya puedes reservar 

para el próximo 
curso escolar

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

Unos dias en el Hotel Gold River de Port Aventura.

Alegria i emoció és lo que van fer viure les amigues a Rosa al seu comiat, abans de la 
boda amb Òscar. Un gran dia replet de vivències, cants, viatges, balls i risses que van 
gaudir totes juntes. Van viatjar amb vaixell fins al Xiringuito La Costa de Sant Carles, 
per a dinar al mig del mar, i a la tarde van ballar fins a no parar amb la’ Xaranga Els 
Desmadrats’ pels carrers de Vinaròs. Li desitgen que aquesta celebració siga el principi 
d'una gran festa el resto del camí al costat d'Òscar i el seu fill Izan. Visca la núvia!

Bon 'asmorsà', bona armonia, -i com no- molt bona companyia

La comparsa Arramba i clava col·laborarant en el triatló de Vinaròs un any més. 
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El pasado domingo día 15 del 
presente mes de julio, falleció 
D.Francisco Vaquer Torres, fundador 
de la empresa de publicidad 
“Publivaquer”. 
Desde los años 1960 fue junto con su 
esposa Lolin Puigcerver Reverter, el 
primer publicista en nuestra ciudad, 
en la que ambos fundaron la empresa 
“Publivaquer”, actualmente “Rotulart”.
Paco Vaquer ha sido primero un artista 
y luego un gran y buen publicista. 
Comenzó a colaborar con el “Diariet” 
allá a principios de los años 1960. Más 
tarde colaboraría con la fundación de 
los semanarios “7 Dies Vinaròs” y “7 
Dies Benicarló”, así como en el mundo 
de la información.

Tuve el gran honor de poder realizarle 
una “Entrevista a fondo” en el pasado 
extra de navidad del “Diariet”, y fue 
para mí una gran satisfacción de 
entrevistar a este gran personaje, por 
mi admirado toda mi vida, al igual que 
a su esposa Lolín.
El entierro se realizó en la Parroquia de 
Santa Magdalena de nuestra ciudad, 
el pasado lunes día 16 a las 17 horas.
Paco, amigo, descansa en paz y que 
Cristo te acoja en tu seno. Tú te lo 
mereces.
Mis mas sentidas condolencias a su 
esposa Lolin, a sus hijos Eva, Francis 
o e Irene, y al resto de sus familiares. 
Ellos te han querido mucho y te han 
cuidado hasta el último momento.

PABLO

Fallece D. Francisco Vaquer  Torres “Chaldy”
Salvador Quinzá Macip
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EMILI FONOLLOSA
Profesionales en activo, 
jubilados y familiares del 
sector de la marinería vivieron 
intensamente ayer en Vinaròs 
el día del Carmen, su patrona, 
en cuya celebración también 
estuvieron las reinas y damas 
de fiestas, autoridades locales 
como el alcalde y ediles y 
vecinos de la ciudad.
La Virgen del Carmen recibió 
así todos los honores por parte 
del colectivo de pescadores, 
autoridades y vecinos 
vinarocenses, como cada 16 
de julio.
Una larga treintena de 
embarcaciones salieron a la 
mar en la procesión marítima 
en una soleada y calurosa 
mañana, con unas aguas 
intranquilas a causa del viento 
de Mestral, lo que provocó 
algún que otro mareo.
 Participó la práctica totalidad 
de la flota pesquera local 
(el puerto quedó vació de 
barcas pesquera); a las largas 
dos decenas de barcas 
de pesca, incluidas las de 
arrastre, se unieron diversas 
embarcaciones recreativas 
del Club Náutico.  Este año 
la embarcación que portó 
la imagen de la patrona de 
los marineros fue Hermanos 
Plomer Anglés ( Germans 
Drago  en el 2017 y Pauner en 
el 2016 fueron las encargadas 
en años anteriores y es que se 
mantiene la costumbre de no 
repetir la misma barca de un 
año a otro).
A bordo de la “barca nodriza”, 
fueron el cabildo con el 
patrón mayor de la Cofradía 
de Pescadores Javier Borrás 
al frente, reinas y damas de 
fiestas mayores e infantiles 
y autoridades municipales 
políticas, como el alcalde 
Enric Pla y eclesiásticas. El 
trompetista Antoni Barberá 
tocó varias piezas, como “Islas 

Columbretes”, al partir  y  la 
tradicional “El silencio”. Las 
reinas y damas lanzaron sus 
ramos de flores al mar; en ese 
momento la “Plomer Anglés” 
estaba rodeada por el resto de 
barcas, en una espectacular 
estampa marinera y festiva.
Como es costumbre tras volver 
a puerto, la barca que llevaba a 
la Virgen del Carmen se detuvo 
en la bocana, para que pasaran 
ante ella rindiendo honores 
a la patrona las tres largas 
decenas. de embarcaciones 
mientras hacían sonar sus 
respectivas bocinas.
Una vez en tierra, la imagen 
de la Virgen del Carmen, 
fue llevada a hombros por 
un grupo de marineros 
hasta la parroquia de Santa 
Magdalena, acompañada de la 
banda de tambores y bombos 
de los costaleros de la Cofradía 
de Sant Pere.
Al mediodía, tampoco pudo 
realizarse la “torrà” de sardinas, 
por las bajas capturas, como ya 
ocurrió en la celebración del 
año pasado.  
La misa mayor en el interior de 
la lonja, previa a la procesión, 
fue presidida por el sacerdote 
de la parroquia Santa 
Magdalena Cristóbal Zurita, 
corriendo la homilía a cargo 
del sacerdote de Amposta 
Toni Borrás, destinado en 
Cinctorres. Allí estuvieron 
autoridades, como las del 
Ayuntamiento y el cabildo, 
además de las reinas mayor 
e infantil de las fiestas y sus 
respectivas cortes de honor. 
Volvió a poner la música, la 
coral García Julbe, dirigida por 
Rossend Aymí, destacando el 
cierre de la misa cuando cantó 
la “Salve marinera”.
Este próximo fin de semana se 
hará la misa de recuerdo de los 
pescadores y familiares de los 
mismos ya difuntos y acabará 
así la celebración.

La procesión marítima del Carmen de Vinaròs 
reunió a más de treinta embarcaciones
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T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com

En el puente de mi barca
llevo a la Virgen del Carmen
y le rezo con fervor
para que ella me acompañe.

Cuando salgo a pescar
rezo con toda mi alma
para pedirle a la Virgen
que la mar esté en calma.

En el silencio de la noche
me pongo a rezar
porque rezando me olvido
de lo dura que es la mar.

Si bajo un temporal
mi barca peligrara
le rezo a la Virgen
para que el mar se calmara.

Cuando estoy en alta mar
siempre te tengo en la mente
y rezo con fervor
porque te tiene presente
este humilde pescador.
Manuel Gómez Esteban
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L'Ajuntament ha rebut una ajuda del fons 
FEDER que permetrà la restauració de la capella 
de Santa Victòria. Recordem que ahir el primer 
tinent alcalde, Guillem Alsina, va viatjar fins 
a Castelló per formalitzar el conveni amb la 
Generalitat Valenciana, que a través del fons 
FEDER, aportarà la quantitat de 86.000€, 
mentre que l'Ajuntament finançarà l'altra 
meitat de les despeses fins arribar als 172.000€, 
sense IVA, (208.696€ amb IVA) previstos per a 
la rehabilitació de la capella de Santa Victòria.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha destacat 
que "es tracta d'una ajuda molt important 
que permetrà recuperar aquest edifici històric 
de la localitat, al mateix temps de posar-lo 
a disposició de la ciutadania com un espai 
cultural per celebrar concerts, exposicions o 
xerrades".   
Pel que fa al pressupost Albella ha detallat que 
l'Ajuntament encara està pendent de la resolució 
d'una nova ajuda per part de la Conselleria de 
Cultura per a la recuperació del patrimoni, en 

cas que s'atorgue, llavors suposarà finançar la 
meitat dels 86.000€ que aportarà el consistori, 
aconseguint així reduir la despesa. 
Per la seva banda, el regidor d'Ordenació del 
Territori, Jan Valls, ha destacat que "la capella 
de Santa Victòria està catalogada com a Bé 
de Rellevància Local i per tant és fonamental 
garantir la seua preservació". Segons ha afegit 
les feines consistiran en la restauració de la 
façana, coberta, paviment i interiors de l'edifici. 
En aquest sentit, Valls assenyalava que "amb la 
posada en valor de la capella de Santa Victòria 
també es podrà oferir un espai cultural visitable, 
com a alternativa al turisme de sol i platja". 

Es preveu que les obres s'executen en un termini 
de vuit mesos amb l'objectiu que estiguen 
finalitzades durant el segon semestre de l'any 
vinent. La data d'inici encara no s'ha concretat a 
l'espera de la nova subvenció que podria rebre 
l'Ajuntament i que suposaria finançar la meitat 
de l'aportació del Consistori. 
Per acabar Albella ha insistit que l'objectiu 
és tornar a recuperar la imatge original 
de la capella de Santa Victòria i convertir-
la en un espai cultural per a l'organització 
d'activitats diverses com projeccions, xarrades, 
exposicions, concerts o altres esdeveniments 
de caire cultural.

El dissabte 14 de juliol, la colla 
gegantera d’Horta va organitzar 
la XXa trobada de gegants. 
Celebraven 20 anys i per aquest 
motiu, volien fer una trobada 
ben grossa. I, així va ser. Fins allí, 
es van desplaçar colles vingudes 
de diferents municipis valencians 
i catalans. Una gran trobada de 
germanor on la festa i la dansa no 
va faltar en cap moment.
La colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs vam participar amb els 
gegants vells, els dos gossets, el 
nano de Toni Fabregat i diferents 
nanos de la família burgesa i 
Ulisses.

La jornada gegantera va 
començar al matí amb la plantada 
dels gegants al carrer Medi 
Natural. Després, al migdia, es va 
seguir amb el dinar amb totes les 
colles participants. Finalment, a la 
vesprada, va tenir lloc la cercavila 
on per acabar es van realitzar 
els balls de lluïment i la ballada 
conjunta a la plaça Sant Salvador 
d’Horta.
Un altre cap de setmana festiu 
i amb molta germanor. Ara, és 
el torn de descansar uns dies i 
carregar l'energia per al diumenge 
29 de juliol que ens desplaçarem a 
La Riba.

Vinaròs restaurarà la capella de Santa Victòria a través del fons FEDER
En total suposarà una inversió 172.000€, sense 
IVA, per rehabilitar l'interior de la capella amb 
la recuperació de les pintures, la reparació de les 
esquerdes i l'eliminació de les filtracions d'aigua

XXa Trobada de Gegants a Horta
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El pasado día 11 de julio se inauguró en la sede 
de Amics de Vinaròs (C/ San Ramon, 13) una 
exposición dedicada a una faceta del comercio 
local. En concreto están expuestos un centenar 
de recibos, albaranes y facturas de comercios, 
industrias, profesionales, prensa y establecimientos 
de Vinaròs desde 1900 a 1940, recopilados por el 
historiador Alfredo Gómez. 
Su interés radica en que nos indican, primero, 
algunos de los profesionales que había en la 
ciudad en aquellos años, además que nos informan 
donde estaban situados, indicando la calle y 
número en su cabecera. Algunos de ellos con la 
antigua denominación de calle como Dozal (actual 
S. Francisco), Castelar (Mayor), Zorilla (Socorro), 
Ayguals (Angel), Salmerón (Mercado), República 
(La Mera), etc.  Por otro lado, al estar escritos nos 
aportan cuanto valían las cosas en aquellos años, 
como una mesa, el trabajo de un astillero o un 
electricista. Además algunos llevan unas cabeceras 
muy trabajadas en grabado de destacado interés. 

En definitiva, una faceta más de la historia 
comercial, social y sentimental de la ciudad que 
con el paso de los años se va perdiendo en un 
cajón. Así mismo se complementa con cartas y 
contratos de sociedades mineras locales que iban a 

buscar metales nobles al Bajo Aragón. Muchos de 
ellos eran comerciantes y empresarios locales, y 
aunque no tuvieron mucho éxito formaban parte 
del entramado comercial y social de la ciudad. La 
exposición estará abierta hasta el 31 de este mes.

La tretzena edició de la campanya "Llegir en 
valencià" convida els lectors a llegir onze històries 
elaborades a través d’una selecció de productes 
tradicionals de la gastronomia valenciana. Entre 
aquests hi ha el llagostí, l’ingredient a partir del 
qual ha filat la trama de Després de les marees 
l’escriptor Ivan Carbonell Iglesias.
Per això enguany, l'Ajuntament de Vinaròs no ha 
dubtat a sumar-se a la iniciativa de la Fundació 
Bromera i ha impulsat la campanya "Llegir en 
valencià" a Vinaròs.
L’objectiu d’aquesta campanya de la Fundació 
Bromera per al Foment de la Lectura és, com en 
les anteriors, que la gent llija i que, a més, ho 
faça en valencià. "Llegir en valencià, la nostra 
cuina" compta amb més de cinquanta entitats 

públiques i privades implicades, entre les quals es 
troba l’Ajuntament de Vinaròs, les quals treballen 
per un objectiu comú: fomentar la lectura i 
promocionar la nostra llengua, així com donar a 
conéixer els costums, les tradicions i la cultura del 
poble valencià.
Durant la presentació de la novel·la d'Ivan 
Carbonell, el regidor de Cultura, Marc Albella, 
ha destacat que "es tracta d'un relat que gira al 
voltant de la pesca, el port i el llagostí per fer-ho 
més atractiu per als veïns". D'altra banda, ha afegit 
que "l'Ajuntament adquirirà un lot de llibres que 
repartirà entre els col·legis, tant públics com 
concertats, per fomentar la lectura entre els 
petits". 
L'autor Carbonell ha detallat que la novel·la 

Després de les marees és una història d'amor que 
transcorre a Vinaròs, segons afegia per escriure-la 
s'ha inspirat en altres relats com el Món Mariner de 
Peníscola d'Alfred Ayza i El País Valencià de Joan 
Fuster, així com diversos llibres de gastronomia 
per buscar la vessant culinària. En aquest 
sentit, comentava que també s'ha basat en les 
experiències personals que ha viscut a Vinaròs per 
crear una novel·la propera i creïble per al lector.
El llibre sobre Vinaròs i el llagostí es podrà adquirir, 
per un euro, el diumenge 15 de juliol amb el diari 
Levante-EMV, i el 28 de juliol, amb Información.

Exposición de documentación de principios del siglo XX
Amics de Vinaròs

El llagostí i Vinaròs protagonitzen el relat de la 
campanya "Llegir en valencià, la nostra cuina" 
La campanya impulsada amb la col·laboració de l'Agència de Promoció del Valencià pretén fomentar la 
lectura, al mateix temps d'oferir un relat proper inspirat en la gastronomia i costums locals

Aquest dilluns la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes Addictives 
(UPCCA) va impartir a l'Estiu Jove un 
taller per a prevenir l'addicció al mòbil. 
L'activitat organitzada pel Casal Jove i 
denominada “Històries mòbils” pretenia 
ensenyar als menors els dos vessants de 
l'ús del dispositiu, el” bon ús” i “l’abús”. 
En la primera part de l'activitat els 
participants van poder comprovar 
com fer un bon ús del mòbil, amb 
una guionista, que els va ensenyar 
com aquest dispositiu pot servir com 
a eina creativa per a fer cinema. En la 
segona part, impartida per la tècnica 
d'UPCCA, es va treballar la prevenció de 
l'addicció al telèfon en els adolescents, 

mitjançant dinàmiques i jocs en les quals 
es reflexionava sobre l'ús individual del 
mòbil, que és l'abús, i quines estratègies 
podem usar per a realitzar un ús adequat 
del mòbil i prevenir l'addicció.
Cada vegada es fa ús a edats més 
primerenques i més excessiu del mòbil, 
amb aquest tipus d'activitats des de la 
UPCCA es pretén conscienciar als menors 
de les conseqüències negatives de l'abús 
i generar una relació sana amb les noves 
tecnologies. 
Destacar que la UPCCA és un servei 
municipal i gratuït al que pot accedir 
qualsevol ciutadà que necessite 
informació, assessorament o intervenció 
en conductes addictives.

La UPCCA participa a l’Estiu Jove amb un taller sobre prevenció de 
l’adicció al mòbil
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E. Fonollosa
El XVIII Festival de Curtmetratges 'Agustí Comes' s’inaugurà amb una 
performance i una exposició a l’Espai Mariola Nos, basades en la pel·lícula 
Dogville, protagonitzada per Nicole Kidman.. Actuà la ballarina Sara González 
i l’exposició incloïa quadres i fotografies de Joan Gil, García Bel, Núria Mónico 
i Román Doménech. Enguany el festival s'ha dedicat a Carles Santos.
La projecció dels curtmetratges ha sigut tot un èxit, en un gran nombre de 
públic assistent i en més de 800 curts participants. 

Més de 400 persones omplin el JJ Cinema pel festival de curts
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE JUNY DE L’ANY 2018 (II)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Picapunt 

Aguas apaciguadas del verano
Semana de cuatro jornadas al haber sido festivo el lunes día del Carmen. El estado de la mar en 
general fue bueno, a excepción del martes que aún quedaba un poco de mistral. Las extracciones 
resultaron normales en todas las modalidades, a excepción de la llum, en que comenzó éste 
periodo semanal sin captura. Y en cuanto a las cotizaciones decir que fueron a la baja para la 
mayoría de especies.
La pesca de arrastre ahora la componen ocho bous, pues aún hay una averiado. Los desembarcos 
de pescados y mariscos, en su mayoría han sido de; cigala, calamar, gamba, pescadilla, pez de S. 
Pedro, salmonete, gallo, rape, móllera, maira, pez de rey, caballa, caracol, galera, jurel, móllera, 
pagel, gobios, pulpo roquero y blanco, canana, cintas, cangrejo y morralla.
El cerco el martes las dos traíñas que estaban en nuestro puerto salieron a faenar pero no vieron 
bancos de peix blau. Y el miércoles entre las dos barcas atraparon 900 cajas de boquerón y 50 de 
sardina. La procedencia era; uno local y otro murciano. 
Las barquitas artesanales, las trasmalleras mas de la mitad se dedica al langostino. Una a la sepia. 
Otra al lenguado y rombo. Y una lleva langosta, bogavante, cabracho, chopa, pargo y mamona.
El palangrillo costero, dos embarcaciones faenan con éste arte de anzuelo, para subastar dorada, 
sargo, dentón y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Dependencia española del pescado
Los españoles consumimos 46,2 kg de pescado per cápita al año y estamos en 2º lugar del 
ranking europeo de mayor consumo, para ir detrás de Portugal con 55,3 kg. En el 2018 España 
comenzó a depender del pescado exterior de la Unión Europea a partir del 26 de mayo. Con 
respecto a la UE, en su conjunto, también su dependencia es corta, o sea, es el 9 de julio. Así, que 
algo no funciona bien, ya que a pesar que nuestro país, al igual que la mayoría de la UE, tienen 
mucho litoral y embarcaciones que operan en sus aguas, pero no pueden paliar la demanda de 
productos del mar para con sus ciudadanos, y tienen que mandar a sus flotas a pescar a otros 
mares, o comprar cuotas de pescados en ajenos océanos.

En castellà li diuen puntillo, anchoa negra i pez 
linterna común o manchada. El seu nom científic 
és Myctophum punctatum.
És un peix dels grans fons abissals, mesopelàgic. 
De la família dels Mictófids, que es caracteritzen 
per tindre òrgans lluminosos i fotòfors sobre la pell 
corporal. El seu cos és fusiforme, de consistència 
delicada. Rostre i morro curt i redó. Boca gran 
amb xicotetes dents en les mandíbules i també 
té dentició en el paladar i la llengua. Hi ha 24/27 
branquiespinas en el 1er. arc branquial. 
Composició aletes; 1ªD13/14, 2ªD adiposa, A 
20/22, V 8 i P 9/14. Escates cicloidees caduques. 
És de color terrós i el dors negre. Platejat en 
els flancs i el ventre amb reflexos metàl·lics 
irisdiscentes. La disposició i nomenclatura 
dels dits òrgans i escamació luminiscent que li 
recobrixen, té distincions segons espècie i sexe, 
de manera que les escates lluminoses s'alineen en 
grups per a la recepció de parella i localitzar amb 
llampades preses alimentàries. 
Talla 10 cm. 
La fresa és a principi de primavera. Ous lliures al 
corrent. Les larves tenen ulls pedunculats. Viu fins 
als 1.000 m. de profunditat. Realitza migracions 
verticals en especial de nit per a acostar-se a la 
superfície. Menja copèpodes. 
Es captura ocasionalment amb arts 
d'arrossegament i cércol. Les seues carns no són 
molt saboroses. No sol tindre valor comercial a 
ser escasses les seues pesqueres. En canvi servix 
d'aliment a gran nombre de peixos.

Grupo de turistas visitando la subasta, por la oferta de ocio veraniego 
patrocinado por el Ayuntamiento y Cultural Routes

PEIXOS:
     Escrita (Raya)                             6 Kg.
     Congre (Congrio)                       80
     Orá (Dorada)                            427
     Mussoles (Cazón, Escualo)        85
     Sard (Sargo)                             120
     Lliri (Anjova)                                 7
     Aranyes (Arañas)                         1
     Pagell (Pagel, Breca)                  51
     Mero (Cherna)                             6
     Bacoreta (Sarda)                          2
     Sorella (Jurel real)                      46
     Llises (Lisas)                               2    
     Pagre (Pargo)                           220
     Palometa (Palometón)                  41
     Déntol (Dentón)                          307
     Vidrià (Mojarra)                           11
     Tords (Tordos, Lábridos)               3
                                                  _____
                Total……………..       1.415

MOL·LUSCOS:
     Polp roquer (Pulpo roquero)       52
                                                  _____
Total Palangre ………                1.467
PEIXOS:         
Escrita (Raya)                                       109
Mantes (Xuxos, Batoideos)                      13
Besuc (Besugo)                                    122
Congre (Congrio)                                    46
Gall (Pez de S. Pedro)                           114
Orá (Dorada)                                          6
Gallineta (Cabracho)                             361
Sorell (Jurel)                                         17
Asparrall (Raspallón                             183
Palá (Lenguado)                                   67
Sard (Sargo)                                         1
Lliri (Anjova)                                          16
Llobarro (Lubina)                                    4
Panegal (Bocanegra)                              35
Mabre (Herrera)                                      884

Aranyes (Arañas)                                     2
Pagell (Breca)                                        950
Lluç (Pescadilla, Merluza)                         25
Rap (Rape)                                            147
Aspet (Espetón)                                     54
Jurioles (Rubios)                                     20
Moll (Salmonete)                                    69
Morralla (Serranos, etc)                           11
Murena (Morena)                                     9
Mero (Cherna)                                        46
Sorella (Jurel real)                                    2                      
Llises (Lisa, Mújol)                                 35
Pagre (Pargo)                                       107
Rata (Miracielo)                                      31
Palometa (Palometón)                           5
Tigre (Lenguado portugués)                   98
Corva (Corvallo)                                    46
Mamona (Brótola de fango)                  34
Déntol (Dentón)                                    55
Chopa (Cántara)                                   22

Palomida (Palometa blanca)                   2
Reig (Corvina)                                          2
Rom (Rémol, Rombo)                              44
Palaí (Lenguadillo, Acedia)                     174
                                                         _____
     Total…………………                      3.970   
CRUSTACIS: 
     Llagostí (Langostino)             1.036
Galera (Estomatoideo)                             18
Llagosta (Langosta)                                259
Llomàntol (Bogavante)                              20
                                                         ______
      Total..............................              1.332   
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      14
Sépia (Choco)                                      1.076                                  
Polp roquer (Pulpo roquero)                    109
Polpa (Pulpón)                                          6                              
Caragol punxent (Cañailla)                         2                                                          _____
       Total………………...                1.207       
Tremall i d’A. Arts..             6.510

Més de 400 persones omplin el JJ Cinema pel festival de curts
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Capella Santa Victòria
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

TORNA L’ESTIU
Per  Helena Román

Donant la cara a la política
Per Jan Valls

Aquesta setmana passada va ser 
presentada una nova edició de 
les assemblees veïnals, que ja 
son part de la política municipal 
des que Tots i Totes Som Vinaròs 

vam arribar a l'alcaldia del poble. Apropar-se als 
ciutadans i escoltar tot el que han de dir sobre els 
seus carrers i barris, sense cap classe d'impediment 
administratiu, és una de les tasques que més 
satisfacció ens dóna als regidors de la nostra 
agrupació electoral.
Encara que els de la vella política, acostumats a fer-
ho tot des dels despatxos o enviant als tècnics de 
l'ajuntament diran que només anem a fer la foto, 
el cert és que reunir-se amb el veïnat per donar 
la cara i sentir com et fan les orelles roges per no 
haver pogut fer realitat les moltes idees que ens 
van donar l'any anterior, ens fa aprendre el que és 
la política de veritat.
Enguany començarem del 25 de juliol amb la reunió 
a la Cala Puntal i acabarem a finals de setembre 
amb la gent de la zona de l'Avinguda Barcelona. 
Com diem tots els anys, esperem que aquestes 
mostres de participació ciutadana hagen vingut 
per a quedar-se a Vinaròs i que cap futur polític les 
torne a substituir per un breu torn de paraula, una 
vegada acabat el plenari de l'Ajuntament.
Ja per acabar parlarem de la nova senyalització 
viaria a les carreteres de la costa, realitzada amb 
l'ànim de recordar-nos als conductors de cotxes 
que el carrer no és nostre, si no de tots els vehicles 
que l'utilitzen i per descomptat dels vianants. És 
especialment ara a l'estiu quan moltíssima gent 
utilitza la bicicleta per disfrutar del bon temps i per 
això els conductors hem d'anar amb més precaució 
de l'habitual: respectant el límit de velocitat de 
30 km/h, la distància de seguretat i evitant els 
avançaments als ciclistes. Per supost que també 
aquests últims tenen una responsabilitat i normes 
de circulació que complir, com qualsevol persona 
que utilitze la via publica.
Convertir a Vinaròs en una població el més 
respectuosa possible amb el transit sostenible, 
sempre serà una de les prioritats d'aquest equip 
de govern i per la que treballarem a l'hora de 
compaginar els diferents interessos dels veïns, 
hostalers, comerciants i indústria de la nostra 
ciutat.

El passat dilluns el nostre 
regidor i portaveu socialista, 
Guillem Alsina, va viatjar 
a València per a signar 
l’acceptació de l’ajuda 

destinada a finançar el projecte local d’actuació 
consistent en la rehabilitació de la Capella Santa 
Victòria, annexa a l’actual auditori de Vinaròs, i 
que té l’entrada principal pel carrer Santa Rita. 
Es tracta d’una ajuda co-finançada dins dels 
projectes FEDER de la Comunitat Valenciana, i 
que ascendeix a un total de 86.239 euros, que 
suposa el 50 %  de la present rehabilitació. L’altre 
50 %  el posa l’ajuntament de Vinaròs.
Aquestes ajudes són per a la protecció, 
conservació o recuperació sobre bens Patrimoni 
Cultural de la Comunitat Valenciana, i representen 
un compromís que els governs socialistes tenen 
amb els llocs d’interès patrimonial i cultural, 
exemple de treball sobre el nostre passat històric, 
el de tots. Aquí es fa palès com es van mantenir 
i rehabilitar, en el transcurs dels anys i diferents 
legislatures, aquells espais històrics que els 
socialistes hem pogut recuperar. En el cas que 
ens pertoca, a l’antic convent de Sant Agustí es va 
realitzar una primera actuació amb la reconversió 
de la part principal en AUDITORI, un auditori 
que, de totes totes, ha quedat molt reduït per a 
les necessitats i voluntats culturals i musicals de 
la nostra ciutat, però que continua fent la seua 
funció a falta d’un altre millor no existent. En 
aquesta segona actuació, la rehabilitació de la 
capella Santa Victòria, amb funcions temporals 
de museu local, un adossat com he dit a l’antic 
convent de Sant Agustí, construïda entre 1786 
i 1788 amb els plànols fets per l’arquitecte 
vinarossenc frai P. Gonell.
De fet, res a veure amb les actuacions realitzades 
en temps no massa llunyans per altres, els “Tomba 
Convents”, que van fer honor al seu nom tombant 
l’altre convent que hi existia a la nostra ciutat, 
el convent de Sant Francesc, del qual queda, a 
mode de record, una plaça amb les restes, que 
per cert van costar a l’erari públic al voltant de 3 
vegades més que el que significa la restauració 
de la Capella Santa Victòria. 
Curiós, per no dir una altra cosa.

Després de gaudir 
de les nostres 
festes on hem 
pogut comprovar 

com de viva està la nostra societat. Ha estat tot 
un goig veure les activitats promogudes per les 
entitats, que en estes dates ens mostren el treball 
de tot l’any; un goig veure com respon la gent de 
Vinaròs, com se respira la festa i la bonhomia de 
la nostra gent. Vinaròs està fet de gent bona.
I just després d’estes dates ens trobem, quasi 
sense esperar-lo, amb l’estiu. I com som una ciutat 
de braços oberts, oferim tots els que ens visiten 
el millor de nosaltres: Platges, en plena forma i 
per a tots, famílies, gossos, nudistes...Comerços, 
amb els millors productes de proximitat en el 
Mercat Municipal, botigues on l’essència del 
Vinaròs més comercial i emprenedor saben 
oferir a tots els que traspassen les seues portes el 
millor de cadascú, un gran centre comercial amb 
olor de mar...Tradicions, valencians de soca-rel 
com som, presentem Camaraes, Muixerangues, 
Dimonis, Nanos i gegants...música a tot arreu!!! 
El nostre patrimoni material i immaterial es 
mostra als visitants orgullós, posat en valor i 
amb el suficient atractiu per a aspirar a ser una 
destinació turística cultural. A part de tot el que 
ja es sabut per tots: el conjunt arqueològic i 
artístic del Puig de l’Ermita, la nostra Arxiprestal, 
les restes arqueològiques del Convent... També 
podem afegir un element més i entrar en el 
fenomen del turisme de la memòria ja que estos 
dies hi ha encetada una votació per tal que un 
dels monuments funeraris de la nostra ciutat 
siga nomenat “Millor Monument funerari 2018” 
(si encara no has votat pots fer-ho al web de la 
Revista Adiós  www.revistaadios.es)
Però, malgrat que hem dit que Vinaròs respira 
bonhomia, podem millorar. És clar! Des de 
Compromís per Vinaròs vos encoratgem a  deixar 
la platja ben neta quan marxem d’ella i convidar 
el que embrute a què no ho fase,  a comprar en 
les nostres botigues, perquè no esperen com 
manà del cel, la visita dels turistes, a recolzar les 
nostres tradicions, de moltes maneres, associant-
nos, col·laborant d’alguna forma, assistint els 
seus actes. Vos convidem a no deixar grafitis 
en els nostres monuments i denunciar quan es 
produïsque un atemptat al nostre patrimoni.
Vos encoratgem i vos convidem a fer un Vinaròs 
bonic per a viure tot l’any!
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Esconder la verdad
Por Lluís Gandía

El tiempo pasa, la 
legislatura se agota 
y los problemas 
siguen creciendo en 

una ciudad que sufre el desgobierno de un 
tripartito que terminará la legislatura sin 
materializar ni uno solo de los proyectos 
que prometió hace ya más de tres años.
La realidad no puede ocultarse con 
publicidad y propaganda como pretenden 
Enric Pla, Guillem Alsina y Jordi Moliner. 
Por mucho dinero que gasten en tapar sus 
verguenzas al final los vinarocenses ven 
con sus propios ojos como nada de lo que 
prometieron es hoy una realidad.
Hace días denunciábamos que el Consell 
Local de Turisme sigue sin constituirse, 
y ello pese a que prometieron escuchar a 
los sectores económicos en los consejos 
sectoriales. ¿Sirven para algo las reuniones 
vecinales si después no se ejecuta nada de 
lo solicitado por los vecinos? ¿De verdad 
puede creerse alguien la milonga de la 
participación cuando los consejos ni tan 
siquiera han sido creados?.
Los concejales del gobierno municipal ya 
están pensando más en las medallas que 
colgarse pensando en las elecciones que 
en como resolver los problemas de los 
vecinos. Las luchas entre los miembros del 
tripartito por apuntarse titulares de prensa 
en el Diariet son su principal prioridad al 
tiempo que siguen cobrando unos sueldos 
que son los más altos de la democracia y 
que manipulan en su panfleto informativo.
Vinaròs necesita un cambio de gobierno 
para recuperar el pulso. Nuestra ciudad 
merece un gobierno que tenga de verdad 
un proyecto ambicioso de futuro para no 
seguir perdiendo fuerza. Más de tres años 
después se constata que el tripartito de 
perdedores no tenía otro motivo que evitar 
que gobernara la candidatura más votada 
con diferencia por los vinarocenses.
Después del verano entraremos de lleno en 
una larga precampaña electoral donde ya 
sabemos que el tripartito de Podemos, PSPV-
PSOE y Compromís disparará con pólvora 
de rey, pagando todos los vinarocenses por 
supuesto, para hacernos creer aquello que 
la realidad desmentirá con un simple paseo 
por las calles de Vinaròs.
Por mucho que le moleste a Enric Pla, 
Guillem Alsina y Jordi Moliner ellos 
se subieron los sueldos y al resto de 
vinarocenses nos subieron los impuestos 
en forma de un 10% más de IBI; la auditoria 
ciudadana sigue siendo una mentira y ni 
el colegio Jaume I, ni el IES Vilaplana, ni el 
segundo centro de salud, ni la piscina, ni el 
auditorio, ni la estación de autobuses son 
una realidad entre otros proyectos que han 
sido anunciados en varias ocasiones cada 
cierto tiempo.

Hemos leído en el Levante 
que el IVACE (Instituto 
Valenciano de Competitividad 

Empresarial), organismo de la Generalitat sucesor 
del antiguo IMPIVA, cuyo principal cometido es el 
fomento del desarrollo industrial y de la innovación 
en nuestra Comunidad, tendrá que devolverle a la 
Hacienda valenciana los 43 millones de euros que 
no ha utilizado para subvencionar actuaciones 
empresariales del 2017 a las que deberían de haber 
ido destinados.
A eso hay que añadirle la falta de ejecución 
presupuestaria del departamento valenciano 
de industria que, según el mismo artículo, han 
dejado a cero las inversiones previstas en política 
industrial y energética, pero también las destinadas 
a la potenciación del emprendedurismo que, año tras 
año disminuyen cada vez más, debido a la ineficacia 
a la  que conducen las fuertes diferencias entre los 
miembros de los partidos del pacto del Botànic que 
se reparten los puestos de este departamento y de 
sus organismos afines.
Cuando en la última campaña electoral el president 
Ximo Puig visitó el polígono de les Capsades 
prometiendo dedicar todo su esfuerzo a la 
reindustrialización que tanto precisa Vinaròs, le 
tomamos en serio y le creímos, porque no en pocas 
veces desde su feudo morellano se había implicado 
activamente en no pocos asuntos de Vinaròs.
Pero a estas alturas de la legislatura ya es 
materialmente imposible que la Generalitat habilite 
las medidas que Vinaròs necesita urgentemente 
para su reindustrialización y que pasan, sí o sí, por el 
desarrollo urbanístico de la primera fase del polígono 
industrial de les Soterranyes que permita captar 
industrias al disponer de suelo industrial abundante y 
a buen precio, convirtiendo lo que ahora, tras los ocho 
años de abandono no es más que un fiasco que nos 
cuesta un millón de euros cada año, en una fuente de 
ingresos y de recuperación de los pagos realizados 
hasta ahora que, no siendo así, seguirán lastrando la 
economía municipal muchos años más.
A la desidia del President Puig, que prefiere no utilizar 
esos 43 millones de euros, y a saber cuántos muchos 
más, antes que destinarlos a cumplir su promesa 
electoral para con Vinaròs, se une la desidia del 
equipo de gobierno del Ayuntamiento que, a estas 
alturas de su mandato ya han tirado la toalla en lo que 
respecta a promoción industrial, conformándose con 
las inversiones cosméticas realizadas el pasado año 
en tres de nuestros polígonos, en los que se tenían 
que invertir un total de 1.038.000 euros, pero que solo 
fueron capaces de ejecutar 787.000 euros, dejando 
perder la diferencia de 251.000 euros al prever obras 
allí donde no se han hecho porque se podían hacer; 
consecuencia: el 25 % de las ayudas ¡¡ perdidas !! por 
una ineptitud más que palpable.
Unas inversiones principalmente en pintura 
cosmética sobre asfalto viejo que siete meses después 
ya se desdibuja, y en una fibra óptica que lleva siete 
meses terminada y que aún no ha sido puesta a 
disposición de las industrias de aquellos polígonos 
que siguen padeciendo la deficiente velocidad de 
internet que les sigue llegando a través de la red de 
cable telefónico de cobre.
De seguir la cosa así, para cuando a las empresas 
de estos polígonos se les brinde la posibilidad 
de conexión a internet por fibra óptica, igual esa 
tecnología ya se habrá quedado obsoleta porque la 
señal quizás ya nos llegue por satélite. ¿Les extrañaría?
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Después de preparar a conciencia la gran cita 
de la temporada, el triatleta del Club Triatló 
Davima David Guimerà, se desplazo el pasado 
14 de julio a Dinamarca para representar 
a españa en el campeonato del mundo de 
Aquabike.
El segmento de natación (en unas aguas 
turbulentas dónde no se veía lo que tenías a 
un palmo de la cara) no fue del todo bueno, un 
problema con las gafas al saltar desde el pontón 
del punto de giro situado a los 1.500m, unido a 
un golpe en la cara por parte de otro triatleta, 
hicieron que saliera del agua un poco mareado 
con un tiempo de 44 minutos, nadando a 
1:28min/100m los 3.000m de los que constaba 
el segmento de natación.
En el sector de ciclismo ya fue otra cosa 
(circuito de 60Km con bastante viento al que 
tenían que dar 2 vueltas para completar 121Km 
con 600m de desnivel). Desde un principio se 
encontró muy fuerte, lo que hizo que rodara 
por encima de los vatios que se había marcado, 
recuperando posiciones desde el primer 

kilómetro. Al encarar la segunda vuelta, el 
técnico de la federación le informa de que tiene 
al primer clasificado a 4 minutos, así que no se 
lo pensó 2 veces y decidió ir al “todo o nada” 
para intentar cazarlo, pero no fue suficiente y 
finalmente se quedó a 1min 38seg del ganador, 
quedando Subcampeón del mundo GGEE 25-
29 y 4º absoluto. David completó los 121Km en 

2h 59min a una velocidad media de 40,5Km/h y 
una potencia media de 307W lo que equivale a 
4,06W/Kg!
Finalmente agradecer a todos los patrocinadores 
(ZtHotels - Grupo Gil Comes - Bar les Capsades 
- Davima Ren a Car - Farmateca - Nutriestudio - 
Nutriovex) ya que sin la ayuda que le ofrecen no 
seria posible. @david_triguime

EMILI FONOLLOSA
El deporte en Vinaròs está de enhorabuena ya que hasta seis 
campeonatos de España, de forma individual o colectiva, se 
han logrado en los últimos meses. El consistorio vinarocense, 
encabezado por el alcalde Enric Pla y con la concejala 
de Deportes Begonya López, quiso el jueves 11 de julio, 
homenajear a estos deportistas con una recepción oficial en el 
salón de plenos. Los galardonados son.- El equipo sub-13 Club 
Ironmans Vinaròs, que  ha ganado el Campeonato de España de 
Fútbol Flag; Sergi Castell Ferreres, Campeón España Natación 
Adaptada Junior en 50, 100 y 200 metros libres y 50 braza y 
en la Selección Valenciana categoría absoluta.; Carla Masip 
Gimeno, campeona de España sub23 en 1.500 m.; Guillem 
Segura Arnau, campeón de España de Triatlón Esprint (grupo 
edad 20-24) y Aquatlón; Gaspar Mateu Carceller, campeón 
de España en salto de percha (categoría M40) y Miguel Angel 
Carvajal, campeón de España en 5 km marcha (categoría M50). 
Pla y López entregaron a cada uno de ellos un artístico escudo 
de la ciudad de Vinaròs elaborado por los alumnos del centro 
educativo Ivadis de Benicarló. El alcalde les animó a “seguir 
trabajando y exigiéndonos a todos que os echemos una mano 
y no solo unos aplausos cuando vienen los triunfos”.

El dissabte dia 14 de juliol es va 
celebrar en la piscina municipal de 
Castelló el Campionat Autonòmic 
Benjamí per sedes, aquest 
campionat es celebra per sedes 
(províncies) i després es trau el 
resultat de les tres províncies i surt 
el campió autonòmic.
L'equip benjamí del Club Natació 
Vinaròs va estar format per: Sara 
Garcia, Sofia Cuenca, Agnes López, 
Ariana Mara, Gema Fibla, Vera 
Pérez, Laia Albalat, Elena Ichim, 
Arancha Canalda, Ivan Roda, David 
Constantin, Dylan Martin Franc 
Jaime i Hèctor Verdera, tots ells 
baix la direcció del tècnic Isidro 

Martorell.
Els resultats van ser bons, ja que 
es van aconseguir un total de 
cinc medalles individuals i quatre 
en relleus. L'or va ser per Dylan 
Martin en 400 lliures (5'32''12) i 
David Constantin en 100 papallona 
(1'23''00), el bronze el van 
aconseguir, Ariana Mara en 100 
braça (1'34''81), Arancha Canalda en 
400 lliures (6'04''65) i Ivan Roda en 
100 braça (1'34''48). En les proves de 
relleus l'equip masculí va fer plata 
en els 4x100 lliures i 4x100 estils i 
l'equip femení bronze en els relleus 
de 4x100 lliures i 4x100 estils.
Agrair el bon ambient que es va crear 

a les grades, ja tots els pares van estar 
animant durant tot el campionat. 
El mateix cap de setmana també es 
va disputar el Campionat Nacional 
Absolut de natació en la localitat 
de Sevilla, on el club va està 
representat per tres nadadors Llum 

Serret, Andreu Navarro i David León, 
dirigits pel tècnic Albert Delmonte.
Tot i el bon treball de llum i Andreu, 
només David va conseguir entrar dins 
la final absoluta dels 200 papallona. 
Enhorabona a tots per haver arribat 
fins als nacionals.

Vinaròs homenajea a seis campeones de España

David Guimerà subcampeón del mundo de Aquabike

Campionat Autonòmic Benjamí
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Padel Indoor Vinarós va oferir un taller de nutrició a càrrec de 
NUTRIESTUDIO als seus alumnes del  Summer Camp. Els menuts van disfrutar 
d'un esmorçar saludable i van apendre la importància d'evitar els aliments 
en alt contingut de sucre que estan presents a la seva dieta diaria. Va ser un 
mati, a part de divertit, educatiu!

Un any més, el dissabte i el diumenge de la primera setmana de juliol, el 
Club Tennis de Taula Vinaròs ha organitzat els seus tornejos després de les 
festes de Sant Joan i Sant Pere a la nostra ciutat.

El incombustible J. Pajuelo es fa 
amb el "XIII Torneig Tennis Taula 
Ciutat de Vinaròs"  

XXIX Triatló de Vinaròs

Passat ja l'esdeveniment, fem balanç 
del dia i només podem traure bones 
conclusions. Després d'uns dies de 
treballar per montar el triatló arriba 
l'hora de correr. 
Destacar, primerament l'agraïment 
a molts dels nostres socis han prés 
la sortida tot i haver participat en la 
colaboració activa per a preparar el 
triatló de Vinaròs.
Respecte als triatletes locals del club 
de triatló que van representar aquesta 
modalitat, en distància sprint, van ser:
Sergio giner. 1:14:30
Luis kratochuil. 1:18:44
Guillem milian. 1:19:08
Juanjo panisello. 1:20:27 Segona 

possició en l'autonòmic v2
Jose antonio franco. 1:23:08
Nico adell. 1:23:29
Oscar palomino. 1:27:03
Gisela sanz. 1:33:52  Tercera possició 
autonòmica en el ggee 40-44 
Gisela esteve. 1:33:54 Segona possició 
en el ggee 30-34
Mireia Guardino. 1:36:07
Ariana reverter 1:37:57 creuant la seua 
primera meta.
Pel que fa a la  distància olímpica:
Ramon fuster. 2:30:29 primera possició 
en el ggee 45-49
Alex barreda. 2:32:37 Segona possició 

autonòmica en el ggee 20-24
Carlos valero. 2:50:53
Txetxu compes 2:54:55
Vicente moliner. 3:02:11
Noe chaler 3:07:46
Tot assolint-se amb una gran 
participació aconseguint 6 podis per 
al club.
Pero tot això no hagués pogut ser 
sense la grandíssima colaboració 
del voluntari, cosa que moltíssims 
corredors  ha agraït i reconegut la 
gran tasca realitzada per les xarxes 
socials!.
 Sou imprescindibles!

També agraïr la colaboració de la 

brigada municipal i policia local com 
també a tots els nostres patrocinadors:

#CarnisseriaCharcuteriaMiguelAngel
#ArtClínic #HotelesMediterraneo 
#Kinesalut #Projecal #TalleresMerchán 
#DjSports #CítricsRoquetes

C.T. JijiJaja
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ESPORTS

El club Ruy López de Vinaròs, 
este año ha tenido sendos 
representantes en el campeonato 
de España Sub10 de ajedrez, 
concretamente Elsa Zafra como 
subcampeona femenina de 
Catalunya en las fases clasificatorias 
y Xavi Martinez como campeón en 
la fase de Terres de l’Ebre, junto a 
ellos viajó David Teply de Benicarló, 
sexto clasificado de Catalunya.
El campeonato se desarrolló 
desde los días 2 al 7 de julio en la 
ciudad granadina de Salobreña. 
Allí se dieron cita los mejores 175 
jugadores venidos desde todas las 
comunidades, y se disputaron 9 
rondas. El campeón absoluto fue 
para un intratable navarro Javier 
Habans que no cedió ni un solo 
punto en todo el campeonato, 

por su parte el catalán Daniel 
Salinas ocupó el segundo lugar 
y Julia Pinyol primera fémina de 
España de la categoría (Campeona 
de Catalunya). Nuestros 
representantes lucharon cada 
punto obteniendo un total de 4 
puntos, y David 5’5. Enhorabuena 
a todos los participantes a los que 
tenemos que animar a seguir con 
el esfuerzo, el aprendizaje y la 
dedicación, para que el próximo 
año sigan entre los mejores del 
ajedrez.
Desde el club ajedrez Ruy López 
seguiremos fomentando la práctica 
de éste deporte entre los más 
jóvenes e invitamos a todos a 
nuestras exhibiciones los jueves 
por la tarde en la sede de nuestro 
club C/ Soro 14.

El club de ajedrez Ruy López, con representacion en el 
campeonato de España

DEL 6 AL 31 DE JULIOL
IX Tapa Tour Llagostí de Vinaròs. Recolliu els fullets a la 
Tourist Info Vinaròs. Sorteig de premis per a qui finalitze 
el Tapa Tour. 

5 DIJOUS
19.30 h Conferència “Cinema i educació. Criteris per 
defensar una bona pel·lícula”, a càrrec de Javier Marzal, 
catedràtic de la Universitat Jaume I. Fundació Caixa 
Vinaròs. Gratuïta.

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec 
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Contacontes kamishibai: La caja mágica. 
Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

6 DIVENDRES
De 19 a 21 h Mercat de Tapes: degustació de tapes i 
beguda per 2,5€ al Mercat Municipal.

21.00 h Concert de Jàssera. Santuari de la Misericòrdia. 

7 DISSABTE
A partir de les 9.30 h Exposició de vehicles clàssics i 
antics. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor 
Clàssic Vinaròs.

De 15 a 21 h XII Torneig de tenis taula Ciutat de Vinaròs. 
Pavelló poliesportiu. Organitza Club de Tenis Taula. 
Dissabte 7 i diumenge 8.

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

20.00 h Santos sense títol: projecció d’un concert inèdit 
de Carles Santos. Fundació Caixa Vinaròs.

8 DIUMENGE
A partir de les 9.30 h Exposició de vehicles clàssics i 
antics. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor 
Clàssic Vinaròs.

Juliol
De 10 a 13 h III Jornada d’Esport en Família. Platja del 
Fortí, zona esportiva de vòlei platja. Organitza Consell 
Municipal d’Esports.

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

10 DIMARTS
21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

11 DIMECRES
18.30 h Taller de construcció d’avions. Biblioplatja. De 4 
a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

19.30 h Tast del Territori: Peix de llotja. A càrrec de 
Sergio Morales, xef del restaurant El Vaiven. Mercat 
Municipal. Preu: 3€. Venta en www.evadirte.com i bar 
Lo Típic del mercat municipal.

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec de Magic Luis. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de 
l’Ermita.

12 DIJOUS
De 16.30 h a 18.30 h Visita gastronòmica guiada: La 
subasta de pescado el puerto y vermú con tapa en el 
mercado municipal. Més informació, preus i reserves a 
la Tourist Info Vinaròs. Compra en línia a  
www.turisme.vinaros.es. Col·labora Cultural Routes. 

De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom. 

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec del 
grup Raíces Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Espectacle Carro de juegos. Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

13 DIVENDRES
De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom. 

19.30 h Conferència “El món del guionista Rafael 
Azcona” a càrrec de Daniel Gascón. Fundació Caixa 
Vinaròs, auditori Carles Santos. Gratuïta.

21.00 h Concert d’Ignacio Morcillo: “Tribut a Sabina”. 
Santuari de la Misericòrdia.

14 DISSABTE
D’11.30 a 00.00 h II Fira de la Cervesa Artesana del 
Territori. Plaça de Sant Antoni. 

18 h i 22 h (2 sessions) Espectacle de ballet a 
càrrec de l’acadèmia de dansa Maribel Ruiz. Auditori 
municipal. Venda d’entrades a l’Auditori. Preu: 3€

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom. 

15 DIUMENGE
A partir de les 9.00 h Triatló de Vinaròs. Passeig de 
Colom. Organitza Club Jijijaja Vinaròs.

De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom.

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

20.00 h Concert Tetrabrass Bcn Ensemble. Auditori. 
Organitza Joventuts Musicals. Gratuït.

21.00 h Concert de la Jove Orquestra de la Societat 
Musical La Alianza. Plaça de la Comunió.

16 DILLUNS
Comença el VII Concurs de Fotografia Turística de 
Vinaròs. Del 16 de juliol al 10 de setembre. Consulta 
les bases en www.turisme.vinaros.es a partir del 16 
juliol

Festivitat de la Mare de Déu del Carme. Més 
informació detallada a la Tourist Info Vinaròs. 

11.00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Carme. 
Port de Vinaròs. A continuació processó marítima i 
ofrena floral.

14.00 h Sardinada popular. Llotja de Vinaròs. Entrada 
lliure. Organitza Confraria de Pescadors Sant Pere.

18.30 h Taller de pintura sobre ceràmica. Biblioplatja. 
De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

17 DIMARTS
Festival de Vinaròs. Festival Internacional de 
Curtmetratges Agustí Comes. Del 17 al 28 de juliol. 
Programació detallada a la Tourist Info Vinaròs a 
partir del 17 de juliol

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

22.00 h XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
Agustí Comes. Projecció de 4 curts al cinema JJ (C. de 
l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

18 DIMECRES

18.30 h Taller d’escultura amb arena. Biblioplatja. De 4 
a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

22.00 h XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
Agustí Comes. Projecció de 4 curts al cinema JJ (C. de 
l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Magic Luis. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de 
l’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: La ciudad de las 
estrellas. La, la, Land. Tots els públics Av. de l’Atlàntic. 
Gratuït.

19 DIJOUS

De 17 a 01.30 h Feed your soul, jornada dedicada a la 
música negra: música en directe, tallers infantils, food 
truck, mercat de vinils, exhibició de grafitis. Passeig de 
Colom. 

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec 
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Espectacle Buscant tresors amagats. Pèrgola 
del passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar

22.00 h XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
Agustí Comes. Projecció de 4 curts al cinema JJ (C. de 
l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

20 DIVENDRES

19.45 h Teatre infantil i juvenil Cuéntame un cuento i La 
vida de los salmones. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
Municipal. Acte benèfic pro Delwende. Duració: 1 h

21.00 h Concert del grup EGM. Santuari de la 
Misericòrdia.

22.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro 
Teatro. Auditori municipal. Preu:5€. Duració 1 h 30 min 

21 DISSABTE

De 9 a 21 h Campionat autonòmic de patinatge artístic. 
Pavelló poliesportiu. Entrada lliure. Dies: 21 i 22.

De 9 a 02.00 h Torneig Avui Vòlei Platja. Platja del 
Fortí. Continua el 22 de juliol de 9 a 20 h.

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

De 19 a 21 h Taller de construcció de caixes niu. 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Apnal.

19.45 h Teatre infantil i juvenil Cuéntame un cuento i La 
vida de los salmones. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
Municipal. Acte benèfic pro Delwende. Duració: 1 h

A les 21.00 i 22.30 h (2 sessions) El Barroc, del 
monument a la música de Bach: visita guiada nocturna 
a l’ església Arxiprestal, amb la participació del públic 
en els microconcerts d’orgue, flauta travessera i 
violoncel. Per a tots els públics. Preus i reserves en 
Tourist Info. Col·labora Cultural Routes i Numa Music.

22.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro 
Teatro. Auditori municipal. Preu:5€. Duració 1 h 30 min 

22 DIUMENGE

De 15 a 00.00 h Degustació gastronòmica. Pèrgola del 
passeig de Colom. Organitza associació Por Más Vida. 

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

19.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro 
Teatro. Auditori municipal. Preu: 5€. Duració 1h 30 min

22.30 h Concert de jazz d’Ainda Nao Street Band. 
Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub.

23 DILLUNS

11.30 h Taller artístic amb material de reciclatge. 
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la 
Biblioplatja.

24 DIMARTS

19.00 h Espectacle El viatge d’Estel. De 2 a 6 anys. 
Biblioplatja.

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

25 DIMECRES

18.30 h Taller d’elaboració d’imants de nevera. 
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la 
Biblioplatja.

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Magic Luis. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de 
l’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Captain Fantastic. 
Recomanada per a majors de 12 anys. Av. de l’Atlàntic. 
Gratuït.

26 DIJOUS 

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec 
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Espectacle Contes amb banyador. Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

22.00 h Macedònia de curtmetratges al cinema JJ (C. 
de l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

23.00 h Concert a càrrec de la Banda de la Societat 
Musical La Alianza. Plaça de la Comunió.

27 DIVENDRES

20.30 h Xerrada de l’escriptor Javier Sierra, premi 
Planeta 2017. Passeig de Colom. Col·labora Espai 
Mariola Nos.

21.00 h Concert a càrrec del Duo Xistra. Santuari de la 
Misericòrdia. Col·labora Joventuts Musicals.

28 DISSABTE

De 9 a 21 h V Campionat de pàdel platja. Platja del Fortí. 
Organitza Pàdel Indoor Vinaròs.

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

22.00 h Lliurament de premis del XVII Festival 
Internacional de Curtmetratges Agustí Comes. Passeig 
de Colom.

29 DIUMENGE

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

A partir de les 18.00 h Nit de compres al Passeig. 
Passeig de Colom. Organitza Associació de 
Comerciants. 

22.30 h Concert de Canela N’Drama. Passeig de Sant 
Pere. Organitza Oscars Pub.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Vaiana. Tots els 
públics. Plaça de Bous. Subtitulada per a persones amb 
discapacitat auditiva. Gratuït.

31 DIMARTS 

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

22.00 h Taller històric guiat: El casco antiguo de Vinaròs. 
Punt de trobada: Plaça Parroquial. Gratuït. Col·labora 
l’Associació Tràngol.
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RESUM D’ACTIVITATS
ESPORTS D’ESTIU
• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

dissabte. Platja del Fortí
• Gimnàstica. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

divendres. Platja del Clot
• Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous. 

Platja del Fortí
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h dilluns, dimecres i 

divendres. Platja de Fora del Forat
• Escola de Vòlei Platja. Platja del Fortí. Tot l’estiu. De 

10.00 a 13.00 h
Consulta totes les activitats esportives de Vinaròs a la 
Tourist Info Vinaròs o a la web www.cmevinaros.es

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS (a la platja del 
Fortí)
De 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h de dilluns a 
diumenge. Servei de préstec de llibres i zona de lectura. 
Altres tallers i activitats durant tot el mes. 

CULTURA
•  Festival de Vinaròs. Festival Internacional de 

Curtmetratges Agustí Comes. Del 17 al 28 de juliol. 
Tota la programació detallada estarà a la Tourist Info 
Vinaròs a partir del 17 de juliol.

•  Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia. Tots 
els divendres a les 21.00 h.

OCI
•  VII Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. Del 

16 de juliol al 10 de setembre. Consulta les bases en 
www.turisme.vinaros.es a partir del 16 de juliol.

•  El Pati del Mercat. Tardeo a la plaça interior del 
mercat municipal. Els dissabtes de 18 a 22.00 h

GASTRONOMIA
•  IX Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Del 6 de juliol 

al 31 de juliol. Fullets disponibles a la Tourist Info 
Vinaròs.

VISITA GUIADA
Celebra amb nosaltres l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural.
Gastronòmiques: 12 de juliol
Musicals: El barroc a l’església Arxiprestal de 
l’Assumpció. 21 de juliol

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

anul·lar o realitzar canvis dels actes d’aquesta 
agenda.

EXPOSICIONS

A L’AUDITORI AYGUALS D’IZCO
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a diumenge de 
18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta 

ARTE DIVERSO
Del 13 al 29 de juliol
A càrrec de Afaniad Vinaròs

A LA PLAÇA DE SANT AGUSTÍ 
III MOSTRA D’ART DE VINARÒS  
AL CARRER 
Organitza Associació Riu Viu
Dissabtes i diumenges de 18 a 23 h

A LA FUNDACIÓ  
CAIXA VINARÒS
C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 
a 20.30 h
Entrada gratuïta
Exposicions fins al 8 de setembre 

INVISIBLES
Exposició de Francisco López «Chile»
Col·labora: Alumnes del col·legi Baix 
Maestrat
Sala d’Exposicions

COLLAGES
Exposició de Guillermo Diez Celaya
Espai Sebastià Miralles

CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA
TOTS ELS DIVENDRES A LES 21.00 H

7 de juliol. Jàssera. 
Conjunt musical que naix en 
2013 entre Vinaròs i Benicarló. 
Format per cinc membres 
units pel seu interès cap a la 
música afroamericana i el jazz 
llatí, sense deixar de banda en 
el seu repertori temes propis 

de la música brasilera. La improvisació és un ingredient 
sempre present en les seues actuacions, element 
característic d’aquest gènere musical. El grup està 
format per Vicent Borràs a la bateria, Manolo Lladosa al 
baix elèctric, José Antonio Cucala a la guitarra, Juanvi 
Lladosa al piano i Sara Santos en el paper de veu 

solista.

14 de juliol. Ignacio Morcillo.
Homenatge a Joaquín 
Sabina, cançons que parlen 
d’amor i desamor i que han 
posat paraules a sentiments. 
Com a bon Sabiner, ha cantat 
en bars i tasques, però també 
a l’Auditori de Vila-Real, al 

Teatre Raval de Castelló, entre d’altres. També ha 
actuat a Madrid, en llocs tan emblemàtics com El 
Rincón del Arte Nuevo, local on Joaquín Sabina va 
començar en arribar de Londres, abans del seu primer 
àlbum, La Mandrágora.

20 de juliol. EGM
Banda formada per tres 
virtuosos instrumentistes. EGM 
ens proposa un nou itinerari 
musical carregat de fusió, un 
apetitós còctel de jazz, flamenc, 
pinzellades de funk i pop. Ricardo 
Esteve (guitarra clàssica), Jesús 

Gimeno (bateria i percussió) i Rober Molina (baix) ens 
presenten el seu segon treball, Barsoom Dance, una 
col·lecció de cançons per a deixar volar la imaginació. 
La seua música està banyada pel Mediterrani. La 
guitarra narra aventures i la banda envolta el relat amb 
percussió, bateria, baix i altres textures. És un treball 
madur i ric en essències, un complet viatge musical.

27 juliol. Duo Xistra
Juan Cernadas (flauta travessera) 
i Nerea Rodríguez (acordió), han 
estudiat al Conservatori Superior 
de Música d’Aragó, rebent 
classes d’importants intèrprets 
com Quartet Quiroga, Kennedy 
Moretti, Xelo Giner, entre altres. 

Aquest original duet pretén iniciar la recerca d’una nova 
visió i un nou so per en un període que comprèn des 
del barroc fins al contemporani. Recentment han estat 
seleccionats i convidats a participar en el Festival de 
Música de Cambra Ciutat de Mendoza (Argentina), amb 
l’honor de ser els intèrprets més joves en la història 
del festival. Han estat guardonats amb el primer premi 
en el concurs IMKA Music Competition de Bòsnia i 
Hercegovina.

A L’AVINGUDA DE L’ATLÀNTIC

18 DIMECRES
22.30 h La ciudad de las estrellas. La, la, Land. Tots els 
públics. Gratuït.

25 DIMECRES
22.30 h Captain Fantastic. Recomanada per a majors 
de 12 anys. Gratuït.

A LA PLAÇA DE BOUS

29 DIUMENGE
22.30 h Vaiana. Tots els públics. Subtitulada per a 
persones amb discapacitat auditiva. Gratuït.

Cinema sota 
les estrelles

VINARÒS 2018

JULIOL
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RESUM D’ACTIVITATS
ESPORTS D’ESTIU
• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

dissabte. Platja del Fortí
• Gimnàstica. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

divendres. Platja del Clot
• Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous. 

Platja del Fortí
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h dilluns, dimecres i 

divendres. Platja de Fora del Forat
• Escola de Vòlei Platja. Platja del Fortí. Tot l’estiu. De 

10.00 a 13.00 h
Consulta totes les activitats esportives de Vinaròs a la 
Tourist Info Vinaròs o a la web www.cmevinaros.es

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS (a la platja del 
Fortí)
De 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h de dilluns a 
diumenge. Servei de préstec de llibres i zona de lectura. 
Altres tallers i activitats durant tot el mes. 

CULTURA
•  Festival de Vinaròs. Festival Internacional de 

Curtmetratges Agustí Comes. Del 17 al 28 de juliol. 
Tota la programació detallada estarà a la Tourist Info 
Vinaròs a partir del 17 de juliol.

•  Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia. Tots 
els divendres a les 21.00 h.

OCI
•  VII Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. Del 

16 de juliol al 10 de setembre. Consulta les bases en 
www.turisme.vinaros.es a partir del 16 de juliol.

•  El Pati del Mercat. Tardeo a la plaça interior del 
mercat municipal. Els dissabtes de 18 a 22.00 h

GASTRONOMIA
•  IX Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Del 6 de juliol 

al 31 de juliol. Fullets disponibles a la Tourist Info 
Vinaròs.

VISITA GUIADA
Celebra amb nosaltres l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural.
Gastronòmiques: 12 de juliol
Musicals: El barroc a l’església Arxiprestal de 
l’Assumpció. 21 de juliol

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

anul·lar o realitzar canvis dels actes d’aquesta 
agenda.

EXPOSICIONS

A L’AUDITORI AYGUALS D’IZCO
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a diumenge de 
18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta 

ARTE DIVERSO
Del 13 al 29 de juliol
A càrrec de Afaniad Vinaròs

A LA PLAÇA DE SANT AGUSTÍ 
III MOSTRA D’ART DE VINARÒS  
AL CARRER 
Organitza Associació Riu Viu
Dissabtes i diumenges de 18 a 23 h

A LA FUNDACIÓ  
CAIXA VINARÒS
C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 
a 20.30 h
Entrada gratuïta
Exposicions fins al 8 de setembre 

INVISIBLES
Exposició de Francisco López «Chile»
Col·labora: Alumnes del col·legi Baix 
Maestrat
Sala d’Exposicions

COLLAGES
Exposició de Guillermo Diez Celaya
Espai Sebastià Miralles

CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA
TOTS ELS DIVENDRES A LES 21.00 H

7 de juliol. Jàssera. 
Conjunt musical que naix en 
2013 entre Vinaròs i Benicarló. 
Format per cinc membres 
units pel seu interès cap a la 
música afroamericana i el jazz 
llatí, sense deixar de banda en 
el seu repertori temes propis 

de la música brasilera. La improvisació és un ingredient 
sempre present en les seues actuacions, element 
característic d’aquest gènere musical. El grup està 
format per Vicent Borràs a la bateria, Manolo Lladosa al 
baix elèctric, José Antonio Cucala a la guitarra, Juanvi 
Lladosa al piano i Sara Santos en el paper de veu 

solista.

14 de juliol. Ignacio Morcillo.
Homenatge a Joaquín 
Sabina, cançons que parlen 
d’amor i desamor i que han 
posat paraules a sentiments. 
Com a bon Sabiner, ha cantat 
en bars i tasques, però també 
a l’Auditori de Vila-Real, al 

Teatre Raval de Castelló, entre d’altres. També ha 
actuat a Madrid, en llocs tan emblemàtics com El 
Rincón del Arte Nuevo, local on Joaquín Sabina va 
començar en arribar de Londres, abans del seu primer 
àlbum, La Mandrágora.

20 de juliol. EGM
Banda formada per tres 
virtuosos instrumentistes. EGM 
ens proposa un nou itinerari 
musical carregat de fusió, un 
apetitós còctel de jazz, flamenc, 
pinzellades de funk i pop. Ricardo 
Esteve (guitarra clàssica), Jesús 

Gimeno (bateria i percussió) i Rober Molina (baix) ens 
presenten el seu segon treball, Barsoom Dance, una 
col·lecció de cançons per a deixar volar la imaginació. 
La seua música està banyada pel Mediterrani. La 
guitarra narra aventures i la banda envolta el relat amb 
percussió, bateria, baix i altres textures. És un treball 
madur i ric en essències, un complet viatge musical.

27 juliol. Duo Xistra
Juan Cernadas (flauta travessera) 
i Nerea Rodríguez (acordió), han 
estudiat al Conservatori Superior 
de Música d’Aragó, rebent 
classes d’importants intèrprets 
com Quartet Quiroga, Kennedy 
Moretti, Xelo Giner, entre altres. 

Aquest original duet pretén iniciar la recerca d’una nova 
visió i un nou so per en un període que comprèn des 
del barroc fins al contemporani. Recentment han estat 
seleccionats i convidats a participar en el Festival de 
Música de Cambra Ciutat de Mendoza (Argentina), amb 
l’honor de ser els intèrprets més joves en la història 
del festival. Han estat guardonats amb el primer premi 
en el concurs IMKA Music Competition de Bòsnia i 
Hercegovina.

A L’AVINGUDA DE L’ATLÀNTIC

18 DIMECRES
22.30 h La ciudad de las estrellas. La, la, Land. Tots els 
públics. Gratuït.

25 DIMECRES
22.30 h Captain Fantastic. Recomanada per a majors 
de 12 anys. Gratuït.

A LA PLAÇA DE BOUS

29 DIUMENGE
22.30 h Vaiana. Tots els públics. Subtitulada per a 
persones amb discapacitat auditiva. Gratuït.

Cinema sota 
les estrelles

VINARÒS 2018

JULIOL

Fan de Vinaròs!
facebook/turismevinaros

@Turisme_Vinaros

@turismevinaros



21 juliol de 2018

23
Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

DEL 6 AL 31 DE JULIOL
IX Tapa Tour Llagostí de Vinaròs. Recolliu els fullets a la 
Tourist Info Vinaròs. Sorteig de premis per a qui finalitze 
el Tapa Tour. 

5 DIJOUS
19.30 h Conferència “Cinema i educació. Criteris per 
defensar una bona pel·lícula”, a càrrec de Javier Marzal, 
catedràtic de la Universitat Jaume I. Fundació Caixa 
Vinaròs. Gratuïta.

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec 
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Contacontes kamishibai: La caja mágica. 
Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

6 DIVENDRES
De 19 a 21 h Mercat de Tapes: degustació de tapes i 
beguda per 2,5€ al Mercat Municipal.

21.00 h Concert de Jàssera. Santuari de la Misericòrdia. 

7 DISSABTE
A partir de les 9.30 h Exposició de vehicles clàssics i 
antics. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor 
Clàssic Vinaròs.

De 15 a 21 h XII Torneig de tenis taula Ciutat de Vinaròs. 
Pavelló poliesportiu. Organitza Club de Tenis Taula. 
Dissabte 7 i diumenge 8.

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

20.00 h Santos sense títol: projecció d’un concert inèdit 
de Carles Santos. Fundació Caixa Vinaròs.

8 DIUMENGE
A partir de les 9.30 h Exposició de vehicles clàssics i 
antics. Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor 
Clàssic Vinaròs.

Juliol
De 10 a 13 h III Jornada d’Esport en Família. Platja del 
Fortí, zona esportiva de vòlei platja. Organitza Consell 
Municipal d’Esports.

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

10 DIMARTS
21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

11 DIMECRES
18.30 h Taller de construcció d’avions. Biblioplatja. De 4 
a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

19.30 h Tast del Territori: Peix de llotja. A càrrec de 
Sergio Morales, xef del restaurant El Vaiven. Mercat 
Municipal. Preu: 3€. Venta en www.evadirte.com i bar 
Lo Típic del mercat municipal.

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec de Magic Luis. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de 
l’Ermita.

12 DIJOUS
De 16.30 h a 18.30 h Visita gastronòmica guiada: La 
subasta de pescado el puerto y vermú con tapa en el 
mercado municipal. Més informació, preus i reserves a 
la Tourist Info Vinaròs. Compra en línia a  
www.turisme.vinaros.es. Col·labora Cultural Routes. 

De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom. 

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec del 
grup Raíces Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Espectacle Carro de juegos. Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

13 DIVENDRES
De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom. 

19.30 h Conferència “El món del guionista Rafael 
Azcona” a càrrec de Daniel Gascón. Fundació Caixa 
Vinaròs, auditori Carles Santos. Gratuïta.

21.00 h Concert d’Ignacio Morcillo: “Tribut a Sabina”. 
Santuari de la Misericòrdia.

14 DISSABTE
D’11.30 a 00.00 h II Fira de la Cervesa Artesana del 
Territori. Plaça de Sant Antoni. 

18 h i 22 h (2 sessions) Espectacle de ballet a 
càrrec de l’acadèmia de dansa Maribel Ruiz. Auditori 
municipal. Venda d’entrades a l’Auditori. Preu: 3€

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom. 

15 DIUMENGE
A partir de les 9.00 h Triatló de Vinaròs. Passeig de 
Colom. Organitza Club Jijijaja Vinaròs.

De 19 a 00.00 h Fira d’artesania i disseny. Mercat del 
Sol. Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig 
de Colom.

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

20.00 h Concert Tetrabrass Bcn Ensemble. Auditori. 
Organitza Joventuts Musicals. Gratuït.

21.00 h Concert de la Jove Orquestra de la Societat 
Musical La Alianza. Plaça de la Comunió.

16 DILLUNS
Comença el VII Concurs de Fotografia Turística de 
Vinaròs. Del 16 de juliol al 10 de setembre. Consulta 
les bases en www.turisme.vinaros.es a partir del 16 
juliol

Festivitat de la Mare de Déu del Carme. Més 
informació detallada a la Tourist Info Vinaròs. 

11.00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Carme. 
Port de Vinaròs. A continuació processó marítima i 
ofrena floral.

14.00 h Sardinada popular. Llotja de Vinaròs. Entrada 
lliure. Organitza Confraria de Pescadors Sant Pere.

18.30 h Taller de pintura sobre ceràmica. Biblioplatja. 
De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

17 DIMARTS
Festival de Vinaròs. Festival Internacional de 
Curtmetratges Agustí Comes. Del 17 al 28 de juliol. 
Programació detallada a la Tourist Info Vinaròs a 
partir del 17 de juliol

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

22.00 h XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
Agustí Comes. Projecció de 4 curts al cinema JJ (C. de 
l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

18 DIMECRES

18.30 h Taller d’escultura amb arena. Biblioplatja. De 4 
a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

22.00 h XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
Agustí Comes. Projecció de 4 curts al cinema JJ (C. de 
l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Magic Luis. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de 
l’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: La ciudad de las 
estrellas. La, la, Land. Tots els públics Av. de l’Atlàntic. 
Gratuït.

19 DIJOUS

De 17 a 01.30 h Feed your soul, jornada dedicada a la 
música negra: música en directe, tallers infantils, food 
truck, mercat de vinils, exhibició de grafitis. Passeig de 
Colom. 

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec 
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Espectacle Buscant tresors amagats. Pèrgola 
del passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar

22.00 h XVII Festival Internacional de Curtmetratges 
Agustí Comes. Projecció de 4 curts al cinema JJ (C. de 
l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

20 DIVENDRES

19.45 h Teatre infantil i juvenil Cuéntame un cuento i La 
vida de los salmones. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
Municipal. Acte benèfic pro Delwende. Duració: 1 h

21.00 h Concert del grup EGM. Santuari de la 
Misericòrdia.

22.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro 
Teatro. Auditori municipal. Preu:5€. Duració 1 h 30 min 

21 DISSABTE

De 9 a 21 h Campionat autonòmic de patinatge artístic. 
Pavelló poliesportiu. Entrada lliure. Dies: 21 i 22.

De 9 a 02.00 h Torneig Avui Vòlei Platja. Platja del 
Fortí. Continua el 22 de juliol de 9 a 20 h.

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

De 19 a 21 h Taller de construcció de caixes niu. 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Apnal.

19.45 h Teatre infantil i juvenil Cuéntame un cuento i La 
vida de los salmones. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
Municipal. Acte benèfic pro Delwende. Duració: 1 h

A les 21.00 i 22.30 h (2 sessions) El Barroc, del 
monument a la música de Bach: visita guiada nocturna 
a l’ església Arxiprestal, amb la participació del públic 
en els microconcerts d’orgue, flauta travessera i 
violoncel. Per a tots els públics. Preus i reserves en 
Tourist Info. Col·labora Cultural Routes i Numa Music.

22.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro 
Teatro. Auditori municipal. Preu:5€. Duració 1 h 30 min 

22 DIUMENGE

De 15 a 00.00 h Degustació gastronòmica. Pèrgola del 
passeig de Colom. Organitza associació Por Más Vida. 

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

19.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro 
Teatro. Auditori municipal. Preu: 5€. Duració 1h 30 min

22.30 h Concert de jazz d’Ainda Nao Street Band. 
Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub.

23 DILLUNS

11.30 h Taller artístic amb material de reciclatge. 
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la 
Biblioplatja.

24 DIMARTS

19.00 h Espectacle El viatge d’Estel. De 2 a 6 anys. 
Biblioplatja.

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

25 DIMECRES

18.30 h Taller d’elaboració d’imants de nevera. 
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la 
Biblioplatja.

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Magic Luis. 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de 
l’Ermita.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Captain Fantastic. 
Recomanada per a majors de 12 anys. Av. de l’Atlàntic. 
Gratuït.

26 DIJOUS 

21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec 
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita.

21.45 h Espectacle Contes amb banyador. Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

22.00 h Macedònia de curtmetratges al cinema JJ (C. 
de l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

23.00 h Concert a càrrec de la Banda de la Societat 
Musical La Alianza. Plaça de la Comunió.

27 DIVENDRES

20.30 h Xerrada de l’escriptor Javier Sierra, premi 
Planeta 2017. Passeig de Colom. Col·labora Espai 
Mariola Nos.

21.00 h Concert a càrrec del Duo Xistra. Santuari de la 
Misericòrdia. Col·labora Joventuts Musicals.

28 DISSABTE

De 9 a 21 h V Campionat de pàdel platja. Platja del Fortí. 
Organitza Pàdel Indoor Vinaròs.

De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en 
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora 
Associació de Pubs.

22.00 h Lliurament de premis del XVII Festival 
Internacional de Curtmetratges Agustí Comes. Passeig 
de Colom.

29 DIUMENGE

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

A partir de les 18.00 h Nit de compres al Passeig. 
Passeig de Colom. Organitza Associació de 
Comerciants. 

22.30 h Concert de Canela N’Drama. Passeig de Sant 
Pere. Organitza Oscars Pub.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Vaiana. Tots els 
públics. Plaça de Bous. Subtitulada per a persones amb 
discapacitat auditiva. Gratuït.

31 DIMARTS 

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup 
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

22.00 h Taller històric guiat: El casco antiguo de Vinaròs. 
Punt de trobada: Plaça Parroquial. Gratuït. Col·labora 
l’Associació Tràngol.
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RESUM D’ACTIVITATS
ESPORTS D’ESTIU
• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

dissabte. Platja del Fortí
• Gimnàstica. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a 

divendres. Platja del Clot
• Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous. 

Platja del Fortí
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h dilluns, dimecres i 

divendres. Platja de Fora del Forat
• Escola de Vòlei Platja. Platja del Fortí. Tot l’estiu. De 

10.00 a 13.00 h
Consulta totes les activitats esportives de Vinaròs a la 
Tourist Info Vinaròs o a la web www.cmevinaros.es

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS (a la platja del 
Fortí)
De 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h de dilluns a 
diumenge. Servei de préstec de llibres i zona de lectura. 
Altres tallers i activitats durant tot el mes. 

CULTURA
•  Festival de Vinaròs. Festival Internacional de 

Curtmetratges Agustí Comes. Del 17 al 28 de juliol. 
Tota la programació detallada estarà a la Tourist Info 
Vinaròs a partir del 17 de juliol.

•  Cicle de concerts al Santuari de la Misericòrdia. Tots 
els divendres a les 21.00 h.

OCI
•  VII Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs. Del 

16 de juliol al 10 de setembre. Consulta les bases en 
www.turisme.vinaros.es a partir del 16 de juliol.

•  El Pati del Mercat. Tardeo a la plaça interior del 
mercat municipal. Els dissabtes de 18 a 22.00 h

GASTRONOMIA
•  IX Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Del 6 de juliol 

al 31 de juliol. Fullets disponibles a la Tourist Info 
Vinaròs.

VISITA GUIADA
Celebra amb nosaltres l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural.
Gastronòmiques: 12 de juliol
Musicals: El barroc a l’església Arxiprestal de 
l’Assumpció. 21 de juliol

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

anul·lar o realitzar canvis dels actes d’aquesta 
agenda.

EXPOSICIONS

A L’AUDITORI AYGUALS D’IZCO
Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a diumenge de 
18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta 

ARTE DIVERSO
Del 13 al 29 de juliol
A càrrec de Afaniad Vinaròs

A LA PLAÇA DE SANT AGUSTÍ 
III MOSTRA D’ART DE VINARÒS  
AL CARRER 
Organitza Associació Riu Viu
Dissabtes i diumenges de 18 a 23 h

A LA FUNDACIÓ  
CAIXA VINARÒS
C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 
a 20.30 h
Entrada gratuïta
Exposicions fins al 8 de setembre 

INVISIBLES
Exposició de Francisco López «Chile»
Col·labora: Alumnes del col·legi Baix 
Maestrat
Sala d’Exposicions

COLLAGES
Exposició de Guillermo Diez Celaya
Espai Sebastià Miralles

CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA
TOTS ELS DIVENDRES A LES 21.00 H

7 de juliol. Jàssera. 
Conjunt musical que naix en 
2013 entre Vinaròs i Benicarló. 
Format per cinc membres 
units pel seu interès cap a la 
música afroamericana i el jazz 
llatí, sense deixar de banda en 
el seu repertori temes propis 

de la música brasilera. La improvisació és un ingredient 
sempre present en les seues actuacions, element 
característic d’aquest gènere musical. El grup està 
format per Vicent Borràs a la bateria, Manolo Lladosa al 
baix elèctric, José Antonio Cucala a la guitarra, Juanvi 
Lladosa al piano i Sara Santos en el paper de veu 

solista.

14 de juliol. Ignacio Morcillo.
Homenatge a Joaquín 
Sabina, cançons que parlen 
d’amor i desamor i que han 
posat paraules a sentiments. 
Com a bon Sabiner, ha cantat 
en bars i tasques, però també 
a l’Auditori de Vila-Real, al 

Teatre Raval de Castelló, entre d’altres. També ha 
actuat a Madrid, en llocs tan emblemàtics com El 
Rincón del Arte Nuevo, local on Joaquín Sabina va 
començar en arribar de Londres, abans del seu primer 
àlbum, La Mandrágora.

20 de juliol. EGM
Banda formada per tres 
virtuosos instrumentistes. EGM 
ens proposa un nou itinerari 
musical carregat de fusió, un 
apetitós còctel de jazz, flamenc, 
pinzellades de funk i pop. Ricardo 
Esteve (guitarra clàssica), Jesús 

Gimeno (bateria i percussió) i Rober Molina (baix) ens 
presenten el seu segon treball, Barsoom Dance, una 
col·lecció de cançons per a deixar volar la imaginació. 
La seua música està banyada pel Mediterrani. La 
guitarra narra aventures i la banda envolta el relat amb 
percussió, bateria, baix i altres textures. És un treball 
madur i ric en essències, un complet viatge musical.

27 juliol. Duo Xistra
Juan Cernadas (flauta travessera) 
i Nerea Rodríguez (acordió), han 
estudiat al Conservatori Superior 
de Música d’Aragó, rebent 
classes d’importants intèrprets 
com Quartet Quiroga, Kennedy 
Moretti, Xelo Giner, entre altres. 

Aquest original duet pretén iniciar la recerca d’una nova 
visió i un nou so per en un període que comprèn des 
del barroc fins al contemporani. Recentment han estat 
seleccionats i convidats a participar en el Festival de 
Música de Cambra Ciutat de Mendoza (Argentina), amb 
l’honor de ser els intèrprets més joves en la història 
del festival. Han estat guardonats amb el primer premi 
en el concurs IMKA Music Competition de Bòsnia i 
Hercegovina.

A L’AVINGUDA DE L’ATLÀNTIC

18 DIMECRES
22.30 h La ciudad de las estrellas. La, la, Land. Tots els 
públics. Gratuït.

25 DIMECRES
22.30 h Captain Fantastic. Recomanada per a majors 
de 12 anys. Gratuït.

A LA PLAÇA DE BOUS

29 DIUMENGE
22.30 h Vaiana. Tots els públics. Subtitulada per a 
persones amb discapacitat auditiva. Gratuït.

Cinema sota 
les estrelles

VINARÒS 2018

JULIOL

Fan de Vinaròs!
facebook/turismevinaros

@Turisme_Vinaros

@turismevinaros

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

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

Tauler Municipal
 

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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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

L’Ajuntament de Vinaròs, per  la Junta de Govern Local de data 9 de 
juliol de 2018, acorda aprovar l’expedient per a la  contractació de LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT, 
DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA ADMINISTRATIVA DELS 
VEHICLES DECLARATS RESIDUS SÒLIDS URBANS (Exp. 3145/2018- Grals. 
11/18), 
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: 27 de juliol  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.

L'Alcalde
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Tauler Municipal

 

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 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.

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de data 13 de 
juliol de 2018, acorda aprovar l’expedient per a la  contractació 
de les OBRES A REALITZAR AL CEIP MARE DE DEU DE LA 
MISERICÒRDIA; OBRES FINANÇADES PER LA  GENERALITAT 
VALENCIANA AMB CÀRREC AL PROGRAMA EDIFICANT (Exp. 
6841/2018- Obres 11/18), 

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: 26 de juliol  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.

L'Alcalde
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

Tauler Municipal

 

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.

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 3 d’agost 
de 2018

Requisits:

- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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ESQUELES

Sempre et recordarem amb molta estima

En memòria de:
Francisco Arnau Bordes

‘El Chano’

Que ha mort a Vinaròs el dia 
20 de juny de 2018, a l’edat de 87 anys 

D.E.P.

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

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet



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

21 juliol VALLS zona turística nord, 11

22 juliol MATEU c. Sant Francesc, 103

23 juliol TORREGROSA av. Llibertat, 9

24 juliol PITARCH c. del Pilar, 120

25 juliol VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

26 juliol FERRER pl. Sant Antoni, 39

27 juliol ROCA c. Sant Francesc, 6

28 juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




