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Vinaròs enceta un mes d’agost farcit d’experiències
aptes per a tots els públics
La Festa del Llagostí, el Carnaval d’estiu o una BeachParty a la platja del Fortí són algunes de les propostes

Després d’un juliol ple d’activitats, Vinaròs es prepara
per encetar un mes d’agost encara més farcit de
propostes. Experiències de tot tipus per viure l’estiu amb
intensitat i per posar en valor la ciutat en totes les seues
potencialitats tant per als visitants com per als autòctons.
Dimarts matí es va presentar el programa d’activitats
que es desenvoluparan durant tot el mes amb propostes
diàries i aptes per a tots els públics, que van des jocs i
esports a la platja fins a les vistes teatralitzades en espais
històrics del municipi.
Entre les activitats més destacades hi trobem el Vinaròs
Summer Carnaval, del 3 al 5 d’agost. Tot un esdeveniment
festiu que demostra en plena canícula l’esperit carnavalesc
d’un municipi amb un dels carnavals més vistosos del
territori. La cursa de tacons a la platja, la festa petarda
amb Leticia Sabater o la gran gala de les reines, són
alguns dels actes destacats que s’hi programen. També
cal esmentar la Festa del Llagostí, que se celebrarà el dia
9 d’agost i que inclou tastos del producte rei de la cuina
vinarossenca: el llagostí; i també dolços típics. A més a
més, el dia 14, la platja del Fortí acollirà la Beach Party,

amb oci nocturn en estat pur, música i festa al costat de
les onades. Paral·lelament, es mantenen moltes de les
activitats encetades al juliol, com sónla performance
artística i musical El Barroc en l’església fortalesa de
l’Assumpció. Del monument a la música de Bach, els
concerts dels divendres al santuari de la Misericòrdia, el
cinema davall les estrelles dels dimecres o les activitats
ludicoesportives a les platges.
VII Concurs de Fotografia turística
Els amants de la fotografia poden participar en el setè
Concurs de Fotografia Turística. Es busquen instantànies
d’espais, moments, espectacles, concerts, fires, platges,
mercats o experiències d’oci i vacances viscudes al nostre
municipi. Només cal penjar-les a Facebook o Instagram
amb l’etiqueta #turismevinaros. Entre les millors fotos se
sortejaran dos caps de setmana gastronòmics a Vinaròs
i a Guardamar de Segura, amb el patrocini de l’Hotel
RH Vinaròs Playa i l’Hotel Meridional de Guardamar del
Segura. En trobareu les bases al nostre web:www.turisme.
vinaros.es.

Agricultura millora el camí de l'Arbolí
La setmana passada van començar
les feines d'adequació del camí
rural Arbolí amb l'objectiu de
millorar l'asfaltat i garantir un accés
més segur per als propietaris de les
explotacions agrícoles. Cal destacar
que el vial presenta un estat molt
deteriorat degut al pas del temps i
a la constant circulació de vehicles
pesats.
El regidor d'Agricultura, Jordi
Moliner, ha visitat les feines,
indicant que "es tracta d'unes
obres molt necessàries per oferir
una carretera més segura per als
propietaris de les explotacions, així
també com reduir el desgast de les
rodes dels vehicles".
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ACTUALITAT

Vinaròs obre una auditoria al PAI SUR 14
Determinarà què obres s'han realitzat, quant s'ha gastat i el
que queda per fer
L'Ajuntament descarta obrir un expedient de responsabilitat
patrimonial com demanava el PP
L'Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat la realització
d'una auditoria que determini les obres realitzades,
el seu cost i tot el que falta per urbanitzar en
el PAI SUR 14, conegut com el PAI de Verdera o
del Vinalab. El ple ordinari corresponent al mes
de juliol va centrar gran part del debat en la
problemàtica d'aquest sector, amb assistència de
propietaris afectats. El PP de Vinaròs va presentar
la mateixa moció del passat ple ordinari –llavors
no es va aprovar la urgència- sol·licitant el seu
portaveu, Juan Amat, que l'equip de govern donés
explicacions als veïns i propietaris d'aquest PAI.
Amat va acusar al govern local d'haver “amagat”
l'existència d'una sentència amb data de setembre
de 2017 que decretava la nul·litat del PAI i una altra
en la qual el jutge obligava al consistori a abonar
la devolució d'una quota i els seus interessos a
un propietari, una suma que ascendeix a 380.000
euros. Els populars també van sol·licitar en una
altra moció que l'alcalde obrís un expedient de
responsabilitat patrimonial per als propietaris
afectats.
L'alcalde, Enric Pla, va replicar a Amat que
l'ajuntament no ha rebut cap notificació de
diligència d'execució de la sentència i que per tant,
aquesta no implica encara cap devolució. Per a
Pla, que va assegurar que aquest equip de govern

ha estat l'únic que s'ha reunit amb els propietaris
afectats, és fonamental tenir en compte que hi ha
obres ja fetes en aquest PAI i per tant cal realitzar
una valoració entre el que s’ha pagat i el que s’ha
realitzat. “Per això, hem obert una auditoria que
determini què s'ha realitzat, què ha costat i què falta
per fer en aquest sector, i abans d'això no pot obrirse cap expedient de responsabilitat patrimonial”,
va assenyalar, afegint que “l'interès d'aquest
ajuntament és el de la majoria de propietaris, i no
només d'un. Els interessos a pagar hauran de ser
sobre la part no executada”. L'Ajuntament tornarà
a convocar als veïns afectats per informar-los una
vegada conclogui l'auditoria contractada.
‘Auxili’
D’altra banda, el ple no va aprovar la urgència de

la moció presentada pel PP perquè l'Ajuntament
reprovés l'actuació del grup Auxili durant les festes
de Sant Joan i Sant Pere, en el qual el vocalista va
cridar expressions com a “puto Partit Popular”. Els
partits de l'equip de govern van votar en contra
de la urgència, que no es va debatre, encara que
el portaveu del PP, Juan Amat, va argumentar
que “l'única cosa que demanem és que es reprovi
l'actuació d'aquest grup en la qual es va insultar
de forma antidemocràtica a la formació política
més votada en les eleccions municipals, la qual
cosa entenem que és inadmissible quan és un acte
pagat amb els diners de tots. També demanem
obrir un expedient per veure si escau o no pagar
l'actuació amb diners públics sobre la base
d'informes tècnics”.

Vinaròs actualitzarà la base de dades amb tots els comerços i empreses de la localitat
Les regidories de Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament, mitjançant l’Agència de
Desenvolupament Local (ADL), actualitzaran
les dades de l’espai web amb la informació de
les empreses de Vinaròs
Esta setmana s'ha presentat a l'Ajuntament el
Programa d'Actualització de les Dades de les
Empreses Locals. Es tracta d'una nova iniciativa
impulsada des de l'ADL, amb l'objectiu de
crear una base de dades amb informació
actualitzada de tots els comerços i empreses
de la localitat.
Durant la presentació el regidor de Comerç,
Domènec Fontanet, ha indicat que "fa temps
que no es fa cap revisió dels establiments
que es donen d'alta i baixa a la localitat, i ara
amb aquest programa es vol actualitzar la
informació disponible i fer-la visible
a l’espai web amb les dades de les
empreses que hi ha al municipi". En
aquest sentit, ha afegit que "també
suposarà una bona plataforma de
promoció perquè es podrà accedir
de forma fàcil i senzilla a tota la
informació de contacte de l’empresa,
així també com als enllaços directes a
la seues webs o xarxes socials i fins i
tot imatges de l'establiment i/o dels
seus productes o serveis".
Per la seua banda, la regidora
d'Ocupació, Maria Cano, ha indicat
que el Programa d'Actualització de
les Dades de les Empreses Locals serà
possible gràcies a les ajudes rebudes
per part del Servef i del Fons Social
Europeu. Segons ha explicat "s'ha

pogut fer la contractació de dues persones
a través dels programes d'ocupació EMPUJU i
EMCUJU, que seran les encarregades de crear
la base de dades amb la tota la informació
actualitzada, tant dels comerços com de les
empreses".
Cano ha remarcat que també suposarà una eina
útil per a les indústries que ja estan establertes
a la ciutat, on també podran facilitar les
seues dades i donar a conèixer l'activitat que
desenvolupen, millorant així la seua visibilitat.
Per acabar tant Fontanet com Cano han
demanat la col·laboració de totes les empreses i
comerços de la localitat per a posar en marxa la
base de dades amb la informació actualitzada
de tota l'activitat empresarial i comercial que
es desenvolupa al municipi.
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L'Ajuntament reconeix als dos agents de la Policia Local
que dilluns van salvar la vida a un xiquet

El menor va caure de forma accidental a la piscina
i gràcies a la ràpida intervenció de l'oficial de la
Policia Local Francisco López i de l'agent Rubén
Fibla van poder salvar-li la vida
Aquest matí l'alcalde en funcions, Guillem Alsina,
acompanyat pels regidors Maria Cano i Hugo
Romero, en representació de tota la corporació
municipal, han fet un acte de reconeixement als
dos agents de la Policia Local que dilluns van salvar
la vida a un xiquet de la localitat.
Segons la informació facilitada per cos de seguretat
el nen, de 2 dos anys, va caure accidentalment a
la piscina del domicili familiar. En assabentar-se

el pare va reaccionar de forma ràpida fent una
primera reanimació al xiquet, mentre arribaven
els agents de la Policia Local. Al arribar al lloc
dels fets els dos efectius van comprovar que les
vies respiratòries del nen estaven obstruïdes i
ràpidament van realitzar una segona reanimació
per obrir-les, aconseguint que el menor expulsés
tota l'aigua i tornés a respirar.
Tot seguit van intervenir els serveis mèdics
d'emergència, que també es van acudir fins a
lloc dels fets, per estabilitzar el xiquet i traslladarlo amb helicòpter fins a l'Hospital Provincial de
Castelló on va ser ingressat amb pronòstic estable.

Durant el dia d'ahir i avui se li han realitzat proves
per desacatar possibles danys o seqüeles.
Durant l'acte de reconeixement l'alcalde en
funcions, Guillem Alsina, ha agraït a l'oficial de
la Policia Local Francisco López i a l'agent Rubén
Fibla la seua ràpida intervenció per a salvar la vida
del menor. En aquest sentit, ha destacat que "el
cos de seguretat disposa d'una plantilla altament
qualificada per atendre de forma ràpida i urgent
qualsevol emergència". D'altra banda, Alsina també
ha volgut destacar la feina dels serveis mèdics,
que també van ser fonamentals per estabilitzar el
xiquet i traslladar-lo fins a Castelló.

RESUM CLIMATOLÒGIC JULIOL 2018 A VINARÒS
Temperatura
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

ºC

Dia

Hora

26,0
19,3
35,1
29,1
22,9

-23
16
16
22

-07:00
18:00

Pluja
Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

l/m2

Dia

Hora

11,4
57,7
11,9

22
22
--

-06:00
--

Vent
Mitjana
Màxima

Km/h

Dia

Hora

2,7
43,5

-16

-12:15

Direcc.
dominant
SSE
OSO

La diferència entre aquest mes amb el de l'any passat ha estat de 0,5 ºC (cinc desenes) mes calorós.
La pluja contínua sent escassa, a un que amb referència al mateix període del passat any estem un 18 % mes de pluja caiguda, a pesar que la pluja d'aquest
mes no ha estat molt generosa, ha estat un 115,12 % per de baix de la mitjana.
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c / S o co r ro , 3 1 - V I N A R Ò S

c/ Socorro , 31 - VINARÒS

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

Hasta un

20 %

de DESCUENTO
Junio y Julio
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Vinaròs estableix un protocol d'actuació davant de l'albirament
de meduses i caravel·les portugueses
La mesura s'ha aprovat seguint les recomanacions de la Generalitat Valenciana i de l'Institut d'Ecologia Litoral per crear un pla d'acció el més eficient possible

L'Òrgan Gestor de Platges, format per membres de
les àrees de Medi Ambient, Turisme i Policia Local de
l'Ajuntament de Vinaròs, i així com de les empreses
que presten serveis a les platges, ha acordat
l'aprovació d'un protocol d'actuació davant de la
detecció de meduses i caravel·les portugueses a la
costa vinarossenca. Es tracta d'un pla, pioner a la
província de Castelló, amb recomanacions i accions
a seguir davant de la presència de meduses i altres
organismes urticants.
Segons s'ha establert en els cas d'albirament
d'aquestes espècies animals cal avisar al 112 o bé a
la Policia Local (964407704), que serà l'encarregada
d'alertar a l'empresa concessionària del Servei de

Salvament i Socorrisme, perquè al mateix temps
informe als banyistes de la presència de meduses
a la platja.
En el cas de detectar més de dos caravel·les
portugueses, llavors es farà la hissada de la bandera
roja i es tancarà la platja durant un dia. Cal destacar
que no es tracta d'una medusa, sinó que és un
conglomerat d'organismes que s'associen en una
colònia per a poder sobreviure. Aquest hidrozoo
habita l'oceà Atlàntic i en rares ocasions pot arribar
fins al mar Mediterrani.
Per la seva banda, l'empresa concessionària
del Servei de Salvament i Socorrisme serà
l'encarregada de retirar les caravel·les portugueses,

el mateix dia del seu albirament o bé el següent.
Per fer-ho haurà de seguir el protocol s'ha establert
per garantir una extracció segura, confirmant que
no quede cap residu que pugue ocasionar d'anys
als banyistes.
Si es detecten meduses de les espècies Pelagia
noctiluca, Rhizostoma pulmo o Chrysaora hysoscella
prop de la costa, llavors es prohibirà el bany fins
que disminueixi número d'individus. Pel que fa a
la resta de les espècies no es consideren perilloses
i en cas d'albirar-ne, aleshores s'informarà als
banyistes de la seua presència, però no es tancarà
la platja.

Vinaròs acull una reunió de la Conselleria en relació al reg al Baix Maestrat

La trobada es va fer a la Casa de la Cultura i va servir per presentar el nou Pla Director de Modernització de Regadius a la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Medi Ambient i Desenvolupament
Rural, en col·laboració amb el Centre Valencià
d'Estudis sobre el Reg de la Universitat Politècnica
de València i la regidoria d'Agricultura de
l'Ajuntament local, va realitzar a Vinaròs una
xarrada en relació als pous de regadiu ubicats
a la nostra comarca.
Durant la trobada es va presentar el nou
Pla Director de Modernització de Regadius
a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat
d'aconseguir una gestió més eficient dels
pous i sobretot aprofitar el màxim possible
l'aigua que s'extreu per al camp. En total la
Generalitat he previst una inversió de més de
1.000 milions d'euros, entre capital públic i
privat per a posar en marxa el pla.
Els principals objectius són una major
eficiència a l'hora de regar el camp,
amb un consum d'aigua menor, millorar
l'eficiència energètica dels pous i fomentar
el consum d'energies alternatives, així com
compatibilitzar la fertirrgació comunitària
amb l'agricultura ecològica i el policultiu.
Tot amb la finalitat d'aconseguir un ús més

eficient de l'aigua.
A la reunió feta a Vinaròs es va fer especial
incidència en els pous de regadiu del Baix
Maestrat, on es van presentar els principals
problemes que plantegen i es va proposar
posar en marxa un anàlisi per detectar les
deficiències, amb les solucions que es podrien
aportar per millorar la seua eficiència.
El regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, que

també va assistir a la trobada, ha destacat que
"és important fer una gestió adequada de l'aigua
per aconseguir treure'n el màxim profit amb
el menor consum possible d'aquest recurs tan
preuat al camp". En aquest sentit, afegia que "des
de la regidoria prestaran la màxima col·laboració
possibles als llauradors i Conselleria per a posar
en marxa mesures que suposen una millor gestió
dels pous de regadiu del Baix Maestrat".

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia
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La Fundació Caixa Vinaròs recibe todo el legado de Carlos Santos
Ayuntamiento, Conselleria y Fundació trabajarán para crear un centro dedicado al gran artista
EMILI FONOLLOSA

La Fundació Caixa Vinaròs ha recibido todo el legado
del reconocido pianista y compositor vinarocense
Carles Santos, lo que será aprovechado para
emprender alguna iniciativa de cara a perpetuar
y difundir toda la importante obra realizada a lo
largo de su vida.

Representantes de la Fundació, como su
presidente Manuel Molinos, la programadora de la
misma Nati Romeu y el director de Caixa Vinaròs
Antonio Sebastià y el alcalde de Vinaròs Enric Pla
se reunieron días atrás en Valencia con el secretario
autonómico de Cultura Albert Girona para dar a
conocer que la Fundació es la heredera universal y
de todos sus derechos. La reunión sirvió también
para pedir la implicación de la Conselleria cuando
se ideen soluciones para poner en valor todo su
legado, para lo cual Girona mostró toda su total
predisposición.
En principio, está previsto elaborar un convenio
entre Fundació, Ayuntamiento y Conselleria
para crear un centro dedicado a difundir la gran
producción de Santos. Desde la Fundació, se
elaborará una documentación por escrito como
inicio de esta colaboración a tres bandas.
“Será un proceso lento y largo” como reconocía

Romeu, por el abundante legado recibido de
Santos y la necesidad de clasificarlo. En principio
habrá que clasificar todo el material, después
se procederá a su digitalización y finalmente se
buscará un espacio permanente donde quede
plasmada toda la obra del universal artista. “La
voluntad de Carles y de la Fundació era y es que
su legado se quede en Vinaròs, en todo lo que
sea posible” ha remarcado Romeu, valorando la
receptividad encontrada en el Ayuntamiento y
Conselleria.
La Fundació Caixa Vinaròs ya era de hecho la
“depositaria” de buena parte de las creaciones
de Santos. En la Casa Membrillera y en una nave
de la Fundació se encuentran buena parte de
sus partituras, su obrs fotográfica (también
era aficionado a la fotografía), imágenes de
sus espectáculos y actos, todos sus pianos,
documentación. generadas en las películas en las
que participó, etc. “También nos hemos puesto
en contacto con instituciones como las filmotecas
catalana y valenciana para poder tener también
aquí una copia de sus películas y documentales”
añadía Romeu
Carles Santos falleció el pasado 4 de diciembre a
la edad de 77 años y la propia Casa Membrillera
acogió la capilla ardiente por la que pasaron
centenares de vinarocenses y también relevantes

personalidades de la cultura, venidas desde
diferentes ciudades. El Ayuntamiento de Vinaròs
declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento
del que era Hijo Predilecto de Vinaròs y uno de sus
artistas más destacados. Días atrás, en el salón de
actos de la Casa Membrillera, que lleva su nombre
y donde sigue depositado su piano, se proyectó
la grabación inédita de una de sus actuaciones
musicales

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

964 63 25 88
664 69 37 79
San Francisco, 31 • Vinaròs
uapeamail@gmail.com
uapea
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El PP denuncia que el hospital de Vinaròs deriva pacientes
a Amposta para realizar los TAC
El vicesecretario del PP de la provincia de
Castellón y alcalde de Peñíscola, Andrés
Martínez, ha afirmado que "el hospital de
Vinaròs está derivando a un centro sanitario
de Amposta (Tarragona) la realización de TAC,
unas pruebas radiológicas de alta precisión,
sin que se esté explicando a los pacientes los
motivos por los que se les remite a un centro
hospitalario que no pertenece a la conselleria
de Sanidad de la Generalitat Valenciana".

Martínez indicaba que "una vez más la
dirección del hospital de Vinaròs no ha
informado a la población y la conselleria de
Sanidad Universal, en manos del PSPV-PSOE,
continua sin ofrecer soluciones al servicio
de radiología que desde hace meses viene
acumulando unas listas de espera de más de
un año para realizar determinadas pruebas
como son las ecografías".
Desde el Partido Popular se ha señalado que

mantienen un contacto permanente con los
sindicatos que representan a la plantilla y
que reclaman también "soluciones a unos
problemas que afectan a la salud de las
personas y que demuestran que el hospital
de Vinaròs y su departamento de salud no
se está gestionando correctamente y que la
Generalitat Valenciana en manos de PSPVPSOE y Compromís pone en riesgo un servicio
básico y fundamental como la salud".

L’Associació de Veïns Migjorn assegura que l'Hospital de Vinaròs
"està novament en crisi" i exigeix responsabilitats
L’Associació de Veïns Migjorn ha denunciat que
l'Hospital de Vinaròs "està novament en crisi".
"Ara ha estat la manca d’anestesistes la que ha
provocat ajornaments de moltes intervencions
quirúrgiques", han indicat en un comunicat, afegint
que "dels 7 anestesistes en plantilla en actiu en
aquest moment sols n’hi han 2, un de guàrdia i
l’altre descans, un fet insuportable de totes totes".
Migjorn apunta que la crisi ha estat provocada
"pel curt de la plantilla existent ja denunciada
en diferents vegades des d’aquesta Associació.
Cert que ara ha estat com a conseqüència de dos
baixes laborals imprevisibles, una baixa voluntària

no controlada i, a més a més, pels absents per
vacances reglamentàries".
L'associació indica que "sembla ser que les
solucions són imminents però, cal recordar també
el problema que vàrem tenir amb les ginecòlogues
i per això demanem previsions i algun tipus de pla
de xoc per les altres incidències que puguen venir".
Migjorn ha exigit "responsabilitats per aquesta
nova crisi d’emergència sanitària a la Direcció de
l’Hospital, a la Direcció Territorial i fins i tot a la
mateixa Conselleria"
"No dubtem que la direcció de l’Hospital ha fet
tots els esforços que ha pogut per solucionar

aquest problema però, quan s’arriba a un
punt extrem les solucions no poden ser la de
suspendre intervencions ni ajornar-les sense més
explicacions, com de fet succeeix. Així ens trobem
en pacients que porten un parell d’ajornaments
i d’altres que la urgència de la seua operació era
més que contrastable", assenyalen.
Des de l'associació es recomana als usuaris pujar a
l’Hospital i deixar per escrit la queixa o reclamació.
"La paraula no consta en cap lloc i si volem que no
torne a passar la ciutadania ha de mostrar el seu
malestar deixant constància allí on correspon",
conclouen.

El PP critica el retraso de un año y medio
en convocar el Consell Vinarossenc de Cultura
El Partido Popular de Vinaròs a través de su
portavoz adjunto, Lluís Gandía, ha criticado
que "después de un año y medio el concejal
de Cultura, el socialista Marc Albella, ha
convocado el Consell Vinarossenc de Cultura,
una situación que demuestra que las ganas
de escuchar a las asociaciones y entidades
culturales es muy limitada por parte del

tripartito".
Gandía ha señalado que "si lamentable es que
se nos convoque a una reunión después de 18
meses, más triste es ver como el único punto
del orden del día es la elección de la distinción
del Grinyó Ballester 2018. Las grandes promesas
y los objetivos que se marcó el concejal de
Cultura al inicio de la legislatura han quedado

en nada o directamente quiere ocultarlos al
Consell Vinarossenc de Cultura".
Los populares han recordado como "hace ya
más de tres meses desde el Partido Popular
denunciamos que el Consell Vinarossenc
de Cultura no se convocaba por parte de su
presidente y obtuvimos la callada por respuesta
y otros tres meses más de silencio y opacidad".

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Els jubilats de Vinaròs van celebrar Sant Joaquim i Santa Anna. Fotos: Aparicio

Hacia Oz, per l'escola d'art escèniques Guirigall. E.Fonollosa
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La Nit de Compres al Passeig

E.Fonollosa

Una veintena de comercios de Vinaròs
protagonizaron
la tarde-noche del pasado
domingo una nueva edición de "Nit de compres
al passeig” con la que los establecimientos se
situaron en la orilla del mar, en el paseo marítimo,
para mostrar la variada oferta comercial que se
puede encontrar en la localidad.
Esta iniciativa, creada por la Asociación de
Comerciantes de Vinaròs con el apoyo del
Ayuntamiento, sirvió para promocionar el sector

comercial de la localidad, en estas fechas en las
que se registra una gran afluencia de visitantes y
turistas.
La presidenta de la Asociación María Ángeles
Pereda, destacaba la amplia colaboración de
establecimientos vinarocenses, que montaron
los puestos en el paseo desde las cinco de la
tarde y estuvieron hasta la madrugada. Entre los
productos a la venta, se podía encontrar moda
para hombre, mujer y niño. También había una
variada oferta deportiva y de calzado, además

de contar con una inmobiliaria. Además, durante
la jornada también hubo música de DJ y una
ambientación veraniega para crear un espacio
agradable para los clientes.
Pereda ha insistido en que "es importante
organizar actividades como ésta para promocionar
la oferta comercial de la localidad y sobre todo
dar a conocer los establecimientos". “El comercio
de proximidad ofrece productos de gran calidad
siempre con una buena atención personalizada”
añadía.

CAMPUS ESTIU COCEMFE: Tardes divertides de platja i jocs!

Presentación de la obra invitada y del trimestre del Museu de Belles Arts. Son retratos
del rey Carlos IV y la reina Maria Luisa de Parma en óleo sobre lienzo 1790-1804 y dos
hostiarios de los siglos XVI-XVIII. Estuvo presente en el evento el vicepresidente primero de
la Diputación y diputado de Cultura, Vicent Sales y la familia Cortés.

COCEMFE MAESTRAT convidats a participar en el cicle formatiu
de grau mitjà a l'Institut de Tecnificació d'Amposta de tècnic
d'esgrima, el qual té una assignatura d'esgrima adaptada.
Organitzat per la Federació Catalana d'Esgrima.
11
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Ultim dia del festival de fi de curs de Locura. Fotos:Aparicio

Mans Unides va muntar aquest dissabte 28 a la nit una paradeta de
“rastrillo solidari” al passeig marítim. E.Fonollosa
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La Escola d’Art de Vinaròs realiza un monográfico de rakú obvara al aire libre
Redacció i E.F.

La Escola Municipal d’Art de Vinaròs está
realizando estos últimos días del mes de julio
un monográfico de la técnica rakú obvara al aire
libre, concretamente en el Limbo de Fora Forat.
El rakú es una técnica oriental, pero la variante
obvara es propia del Este de Europa y se empezó
a utilizar alrededor del s XII, para reducir la
porosidad de las piezas, como explicó la profesora
Lara Doménech. Las alumnas que asisten a este
monográfico aprenden esta técnica que consiste
en que las piezas cerámicas son decoradas
con el humo cuando son puestas en un horno,
con un resultado francamente espectacular.
De este modo, las piezas incandescentes se
ven impregnadas del humo que produce una
mezcla de harina y levadura. “Esta mezcla se deja
fermentar, produciendo un olor desagradable,
pero deja sobre las piezas unos efectos muy
curiosos”, explicó Doménech, que añadió que al
ser una técnica muy complicada de realizar en el
interior de un edificio, se ha decidido hacerlo al
aire libre.
Las piezas que ayer se ponían en el horno móvil
que instalaron estaban ya elaboradas en meses
anteriores y se guardaron para aplicarles esta
curiosa técnica en el curso monográfico de rakú
obvara. La profesora Cinta Barberá recordó que
en julio la Escola Municipal d’Art realiza cursos
monográficos que en este verano han superado
el medio centenar de participantes.
En agosto, la Escola d’Art estará cerrada por
descanso vacacional y el 17 de septiembre
comenzará el proceso de matriculación, de 10 a
13 h. Las clases del nuevo curso comenzarán el
2 de octubre. En el mes de noviembre se hará la
habitual exposición anual de cerámica, donde se
podrán ver los grabados realizados en el último
curso y las piezas decoradas en rakú obvara.

Intercanvi musical celebrat aquest dissabte 28 al vespre a la placeta de la Capella de la Comunió amb la Coral Sant Marc de Xert, dirigida per Santiago Romero i
la Coral juvenil Sant Sebastià de Vinaròs, dirigida per Carlos Vives, amb Clara Guimerà com a pianista. E.Fonollosa

T. 689 30 37 61
Sant Ramon, 1 - 4º A
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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XVII Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs
“Caronte” de Luis Tinaco i “Ainhoa” d’Ivan Sáinz-Pardo, premis del jurat i del públic
Una peculiar història que barreja
animació i realitat, “Caronte”, de Luis
Tinoco i una dramàtica història d’una
xiqueta, “Ainhoa”, d’Iván Sáinz-Pardo
han estat les guanyadores del premi
del jurat i del públic respectivament
del XVII Festival Internacional
de Curmetratges Agustí Comes,
organitzat per Fundació Caixa
Vinaròs.
“Caronte” és un curtmetratge dirigit
per Luís Tinoco Pineda. Guionista
i director, pertany al món de
l'animació 3D i els efectes visuals per
a cinema des de fa més de 20 anys. Ha
supervisat els efectes de més d'una
vintena de llargmetratges, i treballat
en més de 50 títols de cinema i
TV, entre els que destaquen grans
superproduccions com Interstellar
de Christopher Nolan, guanyadora
del Premi OSCAR als Millors Efectes
Visuals, o HÈRCULES de Brett Ratner.
L’any 2009 va ser nomenat al Premi
Goya i Premi Gaudí per Malacara,
curtmetratge d'animació 3D escrit i
dirigit per ell mateix.
El curt guanyador del premi del jurat
ens explica la història de Debbie,
una noia què pateix un dramàtic
accident que li fa replantejar-se
la manera en què ha tractat en el
passat a la seva família.
La història de la noia es veurà
entrellaçada amb la de Arsys, una
experimentada militar i pilot de
caces espacials, que tracta de sortir
il·lesa d'una gran batalla
espacial.
Caronte ve farcit de premis que
ha rebut arreu del mon. A part de
l’Estat Espanyol ha rebut premis a
Italià, Irlanda, Argentina i ha estat
14

seleccionat a la secció oficial de
festivals d’Estats Units, Grècia,
Anglaterra o Mèxic per citar-ne
alguns.
El jurat va decidir que una història
tant ben tramada, que et manté en
tensió fins el final, amb una barreja
tant perfecta d’animació i realitat
i amb un desenllaç tant inesperat
i sorprenent, era mereixedor del
guardó d’enguany.
D’altra banda, el curt guanyador
del premi del públic, “Ainhoa”, va
ser el més votat per part de les més
de 1200 persones que han passat
els dies 17-18 i 19 pel JJ cinema
de Vinaròs. També és candidat al
millor curt de ficció per als premis
Goya 2018 i com el cas de Caronte,
ve precedit de més de 80 premis
d’arreu del mon.
Ha estat premi al millor curt pels
drets humans a la Índia, Premi del
públic i del jurat el Quercia Festival
d’Itàlia, 2 nominacions més al
festival de Quebec.
La protagonista del curt guanyador
és una xiqueta que amb la seua
presència va captar i atrapar
l’atenció del públic.
Un projecte que neix arran de
la situació a Espanya amb els
desnonaments i les tràgiques
conseqüències en moltes famílies
al veure’s fora de les seves llars en
no tenir feina i no poder pagar la
hipoteca.
Ainhoa té 9 anys i ha marxat de
casa. Tan sols s'ha emportat la seva
motxilla del col·legi i un Playmobil.
Com a testimonis de la seva fugida,
anirem entenent els motius que
l'han impulsat a prendre la decisió i

Cartells dels curts guanyadors de la XVII edició del festival
Abans de la
entrega de premis
es va projectar
un video de Jorge
Félix Rodríguez,
autor del cartell
d'esta edició

4 agost de 2018

CULTURA

El públic va poder disfrutar dels dos curts premiats en un magnífic entorn
descobrirem que Ainhoa segueix de manera
rigorosa els passos d'un misteriós pla.
El premi del públic està patrocinat per
l’ajuntament de Vinaròs, i va fer entrega
del premi l’alcalde Enric Pla i el regidor de
Cultura, Marc Albella, i el del jurat per la
Fundació Caixa Vinaròs, entregant el premi
el seu president, Manuel Molinos. Tots dos
premis tenen una dotació econòmica de
1000 € i una escultura peça única de Lukas
Ulmi.
La nit de la entrega de premis va ser
presentada per la periodista Noemí Polls, i es
va iniciar amb la projecció dels 12 flashos dels
12 curts finalistes que participaven per optar
al premi del jurat i al premi del públic, a més
dels que 7 que es van veure a la Macedònia
de curts. Després es va procedir a la emissió
dels dos curts guanyadors.
Noemí va tancar la nit de clausura del festival
amb una frase dels primers integrants
del jurat Edu i Cococho, que ara estan a
Argentina:
“Mentre hi haja gent en ganes de fert curts
i gent amb ganes de veure’ls el Festival
Internacional de Curtmetratges de Vinaròs
“Agustí Comes” continuarà existint”.
Cal destacar que els curts projectats en
aquesta XVII edició, han estat seleccionats
pel jurat d’un total de 848 arribats d’arreu del
món.
Enguany Joan Comes, actor i director de
teatre, va ser el President del jurat.
Durant els dies de projeccions i un vegada
més, el JJ Cinema , que té capacitat per a 425
persones, s’ha omplert de gent ansiosa per
veure els curts.

I van Sainz Pardo

està treballant en
un nou projecte a
Alemanya on viu i
no va poder vindre
a recollir el premi,
però va enviar un
vídeo d’agraïment.

Macedònia de curts
La Macedònia de Curts va incloure
enguany l’obra “Adelante”. Amb
la gravació per part d’MPRO360,
la preparació artística amb Joan
Comes, la música d’Òscar Senén,
les localitzacions i el maquillatge de
Núria Isern, junt a tots els que formen
el CRIS, professionals, familiars i
companys, com els que participen al
taller d’audiovisuals, s’ha aconseguit
crear un curtmetratge d’un gran
valor artístic i humà. Tot això, amb
la implicació de l’Ajuntament de
Vinaròs que s’ha fet càrrec del
pressupost.
15
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Concert final de temporada de la Banda Simfònica
de la Societat Musical La Alianza
Salvador Quinzá Macip

El pasado jueves, día 26 del pasado mes de
junio, a las 23 horas de la noche y en un marco
incomparable y “a la fresca”, cual es la Plaza de
la comunión” de nuestra ciudad de Vinaròs,
lindando con la iglesia arciprestal de “La Asunción”,
tuvo lugar un gran concierto a cargo de nuestra
banda de música la Societat Musical “La Alianza”, la
cual estuvo dirigida por el maestro-director José
Ramón Renovell Renovell.
Presentó el concierto la gentil Ángela Caballer Bas,
la cual tuvo la deferencia, debido a las muchas
personas que nos visitan en estos días de verano en
nuestra ciudad, de cambiar el idioma valenciano,
que es en el que hace las presentaciones, por
el castellano, para que así todos los presentes
que llenaron el recinto, la pudieran entender al
completo.
Ángela saludaba a todo el público presente y al
alcalde de nuestra ciudad Enric Plá, y concejales
presentes en el concierto. De una forma muy
didáctica y con una buena recopilación de
apuntes, nos fue detallando una a una las cinco
piezas que interpretó la banda.
En varias ocasiones y finalizado el concierto, le
pido a J. R. Renovell director de la banda, que nos
haga un poco de resumen de lo más destacado
del concierto. Y agradeciendo sus comentarios, a
continuación los detallo.

“Este es un concierto, tal como dice el título de
“final de temporada”, con este cerramos la tanda de
conciertos de la temporada 2017-2018, y con tan
solo un mes de vacaciones, ya nos prepararemos
para el inicio de temporada 2018-2019. Este
concierto lo he escogido con temas para el aire
libre, y con obras populares y conocidas. Como
primera audición tenemos el tema de “La lista
de Schindler”, y como cosa especial, ha actuado
Ana Falcó, profesora de violín de nuestra “Escuela
de Música”. En el tema principal de esta obra
suena un violín, y por este motivo lo he querido
incorporar. En nuestra “Jove Orquestra”, tenemos
muchos instrumentos de cuerda como; violines,
violas, chelos, etc. Deseaba y creo que lo hemos
conseguido, una bella fusión entre la violinista ya

la banda.
En el pasodoble que hemos interpretado “Bellas
artes” de Aurelio Nieto, si bien lo hemos tocado
muchas veces en pasacalles, ha sido esta la primera
vez que lo hemos interpretado en concierto.
Hemos finalizado con el tema de “Chess” (el
musical), que es una de las obras que más cariño
le tiene nuestra banda, ya que con ella hace ya
muchos años, ganaron el primer premio de la 2ª
sección en Cheste (Valencia) en el “Certamen de
bandas de la Comunidad Valenciana”.
Pues desde estas líneas solo me queda felicitar al
director, banda y a la buena interpretación de Ana
Falcó, que nos dejó a todos encandilados.
Que tengáis todos unas felices y merecidas
vacaciones.

Concierto de la Coral García Julbe en Moncofa

I.R.

Nuevamente este año y con motivo
de sus fiestas patronales, la Coral
“Belcaire” perteneciente al Hogar de
Pensionistas y Jubilados” de Moncofa,
realizaba invitación el pasado viernes
día 27 de julio a la coral vinarocense,
para realizar el “II Festival d´havaneres
i corals a Moncofa”.
En un variado concierto que comenzó
a las 22,30 horas actuaron las corales;
Coral “Verge Font de la salud” de
Traiguera, “Coral Garcia Julbe” y la
anfitriona, la Coral “Belcaire” de
Moncofa.
Cada una de las tres corales
interpretaron seis piezas. Al finalizar
la actuación de nuestra coral de
Vinaròs, en conjunto con la coral de
Traiguera se interpretaron las piezas:
“Va pensiero”………G. Verdi
dirigida por Rossend Aymí i Escolà
“O voso galo comadre”…M.
16

Groba dirigida por Luis Miguel
Rubiera Esteve
Seguidamente actuó la coral
anfitriona, y al finalizar su
actuación, todas las corales
juntas interpretaron el “Himno de
la Comunidad Valenciana”, con
todo el público puesto de pié, y
cantándolo incluso el Sr. Alcalde
de la ciudad.
En el concierto, aparte de estar
representadas las autoridades
municipales, también lo estuvieron
la reina y damas de las fiestas,
las cuales procedieron al final, a
realizar la entrega de un recuerdo
a las corales participantes.
La coral anfitriona invitó a las
corales visitantes con una cena en
frio.
Nuevamente la coral de nuestra
ciudad de Vinaròs, “Coral Garcia

Julbe” con su director Rossend Aymí
i Escolà , ha dejado bien en alto el
pabellón de nuestra ciudad, con
una muy buena interpretación en
sus seis piezas, las cuales fueron del
agrado del público siendo premiadas
con muchos aplausos. y que les
detallamos a continuación:
A través de estas líneas felicito a todas
las corales por tan entretenida velada,
en un escenario montado en una

de las calles de Moncofa, teniendo
un agradable clima en la noche de
la “luna roja”, a la cual no vimos, por
supuesto.
Como esta coral vinarocense no para,
les adelanto nuevos conciertos para
el próximo mes a las localidades de:
Xert, San Mateo, Morella y Benicarló,
aparte de alguna actuación en
nuestra ciudad. Por supuesto, les
tendremos debidamente informados.
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El premio Planeta Javier Sierra volvió a la ciudad
donde “descubrió” su vena investigadora
Coincidió con otro Premio Planeta, Giménez Bartlett
EMILI FONOLLOSA

Javier Sierra llegó a Vinaròs con su familia, por
traslado profesional de sus padres, en el verano de
1985, sin haber cumplido 15 años y en esta ciudad
vivió durante varios años, descubriendo su faceta
investigadora, que le ha llevado a convertirse en
uno de los periodistas y escritores más populares
y leídos.
Ahora ha vuelto para saludar a viejos amigos y
firmar su Premio Planeta 2017 “El fuego invisible”.
Y lo ha hecho en pleno paseo marítimo, antes
más de 300 personas y en una tarde-noche de
eclipse de Luna, aunque las nubes lo tapaban.
Entre los espectadores, otro Premio Planeta,
Alicia Giménez Bartlett (lo ganó en el 2015 por
“Hombres desnudos”) y es que Alicia es una ilustre
vecina de Vinaròs y desde su chalet en el cerro del
Puig escribe sus exitosas novelas. Sierra y Bartlett
posaron juntos para este rotativo y es que era una
ocasión única tener a dos “planetas” juntos.
Vinaròs fue para Sierra su rampa de salida que le
ha llevado a alcanzar tan altas metas profesionales,
aunque ya en su Teruel natal y con solo 12 años ya
hacía un programa de radio. Anécdotas divertidas
se solapan en su densa etapa en Vinaròs, como
recordó ante la librera Mariola Nos y un público
rendido con su verbo fácil y cautivador. Tras una
hora de conversación, en la que se desgranaron

curiosos detalles de su novela premiada y algunos
de sus diez novelas anteriores, llegó el momento de
la firma de ejemplares. Las colas fueron inmensas,
tanto que estuvo casi hora y media, aunque sin
dar ningún síntoma de cansancio. Se mostraba
sorprendido Sierra, que hasta la fecha aún no
había estado nunca en Vinaròs para presentar una
obra suya (la primera, “La Dama Azul”, editada ya
hace 20 años).
Este acto se enmarcó dentro de lo que se llama
“píndoles literàries” iniciativa de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs y se incluyó
dentro de los actos paralelos al XVII Festival
Internacional de Cortometrajes Agustí Comes.
Mientras Sierra firmaba libros, se proyectó el
último capítulo de la serie de Movistar, “Otros
mundos”, dirigida y protagonizada por el propio
escritor y periodista. Se proyectó este capítulo
porque precisamente arranca en la estación de
tren de Vinaròs, aunque en realidad se rodó en el
museo de ferrocarriles de Madrid, por la necesidad
de disponer de un tren de otra época.
En su largo periplo dedicado a promocionar su
laureada novela, Sierra lleva ya recorridas 31
ciudades de 5 diferentes países, con más de 50.000
kilómetros ya a sus espaldas desde el lanzamiento
del libro el pasado noviembre. “El fuego invisible”
va ya por su décima edición y es uno de los éxitos

indiscutibles de la temporada. Confesó Sierra en
Vinaròs que está en conversaciones para poderla
convertir en una película, pero también mostró sus
reticencias por si se desvirtúa su verdadera esencia.
“Estoy en conversaciones con productoras para
ver si se puede adaptar, les he pedido estar ahí,
tutelando, aunque no sé si esto es justo porque yo
busco imponer la visión de mis personajes…” dijo.
Su presencia en Vinaròs no ha sido la única en
nuestra provincia en estas fechas veraniegas. Si el
viernes estuvo en Vinaròs, ayer sábado por la tarde,
acudió a Morella, donde tiene raíces familiares y allí
participó en una nueva edición de “Cita a Morella”
con otro conocido escritor, Víctor Amela en la
Sala del Justícia del ayuntamiento de la ciudad
amurallada.

XXIX Trobada de Gegants a La Riba

El passat diumenge, al matí, ens vam desplaçar fins a la comarca de l'Alt Camp,
concretament al municipi de La Riba. Al voltant de les 12 del migdia es va realitzar la
cercavila i seguidament, el ball individual de cada colla. Finalment, per acabar la trobada,
es va realitzar la ballada conjunta. De nou, hem guadit d'una trobada gegantera molt
familiar i amb molta germanor.
Amb aquesta trobada tanquem un mes de juliol molt festiu i ens preparem per engegar
un mes d'agost amb més actuacions.

L'associació cultural "Amics de Vinaròs" ha presentat les seues
últimes i pròximes iniciatives: el número 23 de la revista
“Fonoll”, que dirigeix Helena Roman ", una excursió a Sagunt
aquest 30 d'agost, un cicle de conferències sobre el Vinaròs
musulmà al setembre, un taller d'història a l'octubre i la Nit de
la Cultura, al novembre.
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OPINIÓ
Faltaria més
Per David Adell
Només faltaria, com hem llegit
aquests dies, que el Partit
Popular tragues pit perquè a
Vinaròs s'ha aconseguit que hi
haja una oficina de tramitació
de documents d'identitat permanent. Com
diuen a missa, al Cèsar el que és del Cèsar.
Ells potser ho hauran oblidat, com han oblidat
tantes altres coses sobre la seua gestió
d'aquests últims anys a la nostra província i a tot
el País Valencià. Però els vinarossencs i veïns de
la comarca, que fins fa poc havien d'esperar mig
any per poder renovar els seus DNI's, sabem
perfectament amb quin govern municipal
s'ha aconseguit que el nostre poble gaudisca
d'aquest servei cinc dies a la setmana i durant
tot l'any.
Les fotografies inaugurant depressa i corrents
unes oficines del Pirulí buides i sense cap
partida als pressupostos per dotar-les de
personal, queden molt bé a la premsa provincial
uns dies abans de les eleccions. Però és la feina
i insistència d'un alcalde i regidors d'un partit
polític que no deuen res a València o Madrid, el
que ha fet possible que hi haja policies nacionals
cada dia tramitant els documents.
Potser ara al setembre quan s'inaugure el nou
curs de l'Escola Oficial d'Idiomes i els alumnes
no hagen de desplaçar-se fins a Castelló per a
fer el papeleo administratiu, gràcies a haver
aconseguit un centre comarcal al nostre poble,
el Partit Popular ens sorprendrà amb unes
declaracions dient que van ser ells els primers
que es van fer la foto a algun local desert on
tenien pensat ficar una EOI.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Agost (1a part)
Per Fernando Juan –
Executiva local PSPV-PSOE
Bé, doncs ja hi som a l’agost,
mes vacacional per excel·lència i
on la major part de serveis
de les administracions estan
paralitzades o bé funcionen
a mig gas. A la nostra ciutat, turística per ser
costanera, això també es produeix, i a més hi tenim
una càrrega de persones (forasters i turistes) que
més que dupliquen la població habitual. Justament
per a mantenir l’ocupació turística es programen un
seguit d’activitats, com tots els anys, que serveixen
no només per a l’oci dels vinarossencs i veïns, sinó
també per a promocionar la nostra localitat.
En aquest ambient festiu que es fa palès en el nostre
mirall, el passeig, no volem, com a partit polític que
forma part de l’equip de govern de la nostra ciutat,
deixar de recordar algunes de les actuacions que
hem realitzat a través de les regidories que ocupen
els nostres companys Guillem Alsina, Marc Albella,
Maria Cano i Begoña Lopez.
Pel que fa a la regidoria de Cultura i Festes, que
encapçala el nostre regidor Marc Albella:
HISTÒRIA I PATRIMONI:
-Recuperació i posada en valor dels búnquers i refugi
de la Guerra Civil
-Creació de les Jornades de la Memòria Històrica
-Passarel·la mirador i excavacions al Poblat Iber del
Puig de la Misericòrdia
-Rehabilitació de la Capella Santa Victòria
-Denúncia presentada a fiscalia pel possible espoli
de l’Arxiu Municipal
INICIATIVES CULTURALS:
-Vinaròs és cultura: Nova imatge i nova programació
cultural anual, amb més de 20 actes per a tots els
públics.
-Vinaròs Art Urbà: Intervencions artístiques al carrer.
-El Quiosc de les Arts: Espais públics urbans
per a actuacions musicals, teatre, exposicions o
intervencions artístiques.
-Festival de Vinaròs (Festival Internacional de
Curtmetratges d’Agustí Comes): Programació,
cultural paral·lela i suport institucional.
PEDAGOGIA LITERÀRIA I ESTUDIANTS:
-Fira del Llibre: nou emplaçament, millora i
consolidació comarcal.
-Posada en marxa del nou espai Bibliomercat i
millora de la Biblioplatja.
-Posada en marxa del programa Biblioestudi per a
estudiants.
-Agenda escolar gratuïta per als CEIPS públics de la
ciutat i centres concertats inclosos dins del programa
Xarxa Llibres.
-Primer llibre de lectura en valencià i gratuït per
a tots els alumnes de 1r de primària dels centres
públics i concertats
FESTES I TRADICIONS:
-Recuperació de la festa de Sant Canut a l’ermita, la
prèvia de Sant Sebastià
-Unió de la recuperada festivitat de la Castanyada i
Halloween sota el concepte “Ànimes”.
-Fira i festes de Sant Joan i Sant Pere: Salt qualitatiu,
descentralització d’escenaris, nou model i
participació massiva.
-El Pati del Mercat: Iniciativa conjunta amb
l’Associació de Pubs les tardes de dissabtes a l’estiu
JOVENTUT:
-Estiu Jove: Activitats durant el mes de juliol per als
adolescents de la nostra ciutat.
-Tramitació del Carnet Jove a través del Casal Jove
de Vinaròs.

Reclamem el 50% de descompte
en els trens mentre no circulen
els Rodalies cap a Vinaròs
Per Helena Román
Els
senadors
de
Compromís,
Jordi
Navarrete i Carles
Mulet, han plantejat a
Adif i Renfe que reduisca el preu dels bitllets en un
50%, com a mesura compensatòria per l’absència
dels trens de rodalies fins al Maestrat inclosos
en el llistat de serveis ferroviaris declarats com a
obligacions de servei públic (OSP).
La relació de trens aprovada l’any passat incloïa
el tram Castelló-Vinaròs, en la qual actualment,
recordem que NOMÉS circulen 4 trens OSP per
sentit, i que, després de l’acord havien de passar
a 12 trens per sentit. El contracte havia de signarse al febrer i estar en funcionament a la primavera,
encara que gairebé vuit mesos després encara
no són una realitat. Demostrant la poca voluntat
política que hi havia per posar en marxa els trens.
Una vegada més, el PP, i com és habitual en ells, ens
va vendre fum.
Davant tal engany, plantegem a la nova
administració que, mentre no estiguen en
funcionament els nous trens, s’aplique un
descompte en el preu dels bitllets dels usuaris
afectats per aquests incompliments i la manca de
paraula i respecte cap a ells.
Els senadors de Compromís han plantejat, a més,
mesures molt més profundes com la creació a
Castelló d’un nucli de Rodalies i l’extensió fins
a Tortosa dels trens de Castelló. Això permetria
implantar unes rodalies reals, que vertebraran
aquestes comarques a cavall entre les dues
autonomies i s’adaptaren i posaren en servei les
estacions tancades incloses en el traçat. El PP, en
solitari va votar en contra, d’aquesta mesura al
Senat. Nosaltres demanem la imminent entrada
en funcionament, perquè no ens vinguen després
amb noves excuses com les obres del tercer fil o
qualsevol altre per no signar el contracte al què
es van comprometre. Si no ho fan, almenys, que
els afectats puguen veure reduït el previ dels
seus bitllets, el que permetria descongestionar
per exemple l’actual regional dels estudiants i
afavoriria una mobilitat segura i més assequible,
que són els objectius pels quals des de Compromís
apostem.
A més, recentment, el Govern ja va contestar a
Compromís que “no es va arribar a subscriure
el nou contracte que hauria d’haver formalitzat
el Ministeri de Foment i RENFE Viatgers, SA, en el
qual s’haurien d’haver desenvolupat els detalls
de la prestació d’aquest servei“, el que constata
que el PP va tornar a mentir a la gent de Vinaròs i
comarca, creant falses expectatives i generant de
nou frustració, davant d'un tema que ja s'allarga
molt de temps. Des de Compromís Vinaròs ens
comprometem a no deixar-lo estar i continuar
lluitant on calgue fins aconseguir esta justa
reivindicació.
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OPINIÓ
En julio no dejaron hablar...

Calaix de...sastre

Por Lluís Gandía

Per Juan A Blanchadell

… pero no podrán evitar
de Vinaròs
que en el pleno del mes
www.ppvinaros.es de agosto se hable de la
propuesta del PP para
que se abra un expediente de responsabilidad
patrimonial donde los afectados por la gestión
negligente de un gobierno local de izquierdas en el
PAI de Verdera puedan realizar sus consideraciones
oportunas para que el Ayuntamiento valore su
situación.
La mentira de Enric Pla, junto con el silencio
cómplice de Guillem Alsina y Jordi Moliner que no
abrieron la boca en el pleno, no es una respuesta
válida para nadie. El PAI de Verdera conoce el
ocultismo de un tripartito que escondió durante 9
meses una sentencia firme del TSJCV que anulaba
toda la tramitación realizada hasta el momento
con los perjuicios que esta decisión arbitraria
e irresponsable ocasionó a los propietarios y
también a todos los vinarocenses.
Una nueva sentencia obliga a devolver 305.000
euros más los intereses a un único propietario por
una única de las cuotas de urbanización. Esconder
una sentencia a los afectados acabará por salir
muy caro a unos vinarocenses que aspiramos a
que nuestros impuestos se gestionen bien.
En el pleno se observó de forma muy clara.
Un tripartito callado, donde nadie asumió sus
responsabilidades, donde nadie opina ni da la cara;
un gobierno local sobrepasado cuando los hechos
desmontan una vez más su versión. Un Alcalde que
abusa de su situación para impedir el debate, para
cortar los argumentos que no le gusta oír y que son
aquellos que defienden el interés general de una
población que asiste atónita a un espectáculo que
no merecen ver.
Los de Podemos, PSPV-PSOE y Compromís llegaron
al poder prometiendo diálogo, puertas abiertas y
transparencia pero en el último pleno volvieron
a votar en contra de debatir una moción sobre el
PAI de Verdera y otra moción para condenar los
insultos a los vinarocenses que realizó el grupo
Auxili desde el escenario en el concierto de la
verbena de San Pedro.
Enric Pla, Guillem Alsina y Jordi Moliner no quieren
debatir porque ellos prefieren imponer, aplicar el
rodillo, no quieren escuchar ni a los vecinos, ni al
Partido Popular ni a nadie que piense diferente a
ellos.
Impidieron debatir los dos temas en el pleno del
mes de julio pero en agosto no podrán evitar
el debate y mostraran con su voto si son un
gobierno sensible con los afectados de un tropelía
administrativa realizada por un gobierno socialista
y si son demócratas condenando unos insultos
que no tenemos porqué pagar entre todos los
vinarocenses.

Tras meses sin ir a ningún
pleno asistí al último de julio
confiando que sería corto
y aburrido porque, otra vez más, solo incluía tres
puntos deliberativos. No me acordaba de que en
el pleno anterior el tripartito no permitió que el PP
abordada una moción que presentó por urgencia
por unas sentencias del PAI de Verdera desfavorables
para el Ayuntamiento que, tras la tramitación normal,
esta vez no tuvieron más remedio que incluirla en el
orden del día.
El acalorado debate que dicho punto origino - más
caldeado si cabe a causa de otra negativa más del
tripartito a debatir otras dos mociones que el PP
presentó en relación con la anterior y también por las
intervenciones de ciudadanos afectados en el turno
de ruegos y preguntas al final del pleno – hace que se
me antoje como el más tenso y bronco de la actual
legislatura.
Un debate entre los tres partidos de la oposición
y un alcalde erigido como portavoz también de
los otros dos partidos que le sustentan, dado que
sus portavoces respectivos no abrieron boca, ni
cuando a alguno le cayó directamente encima algún
chuzo de punta, en el que intentó convencernos de
que mantener durante diez meses ocultas en un
cajón unas importantes sentencias que afectan a
numerosos vecinos del PAI de Verdera, pero también
al resto de contribuyentes por las consecuencias
económicas que acarrea, era del todo normal.
Pues le diré al señor alcalde que eso de normal no
tiene nada, porque en nuestra etapa de gobierno el
PVI siempre hicimos públicas de inmediato todas las
sentencias (y hubo unas cuantas), nos fueran o no
favorables. No haciéndolo así lo único que se provoca
es que nuestras mentes vuelen e imaginen cosas
raras.
Esperaba haberle oído dar alguna explicación
jurídica convincente para haber mantenido estas
sentencias bajo llave tanto tiempo, pero no, se dedicó
a justificarse poniendo en marcha el ventilador de la
mierda, diciendo que todas las actuaciones vienen de
la época de Balada como alcalde y de Balada como
concejal de urbanismo. Como entonces Podemos ni
estaba ni se le esperaba le aclararé:
- Balada fue alcalde en junio del 2003 y el PGOU de
Vinaròs hecho por el PP en mayoría absoluta es del
2001. El PVI no lo apoyó.
- Que tras la intensísima campaña de denuncias
que el PVI llevó a cabo durante la tramitación del
PGOU, el PP realizó unas quinientas modificaciones
remediando muchos de los estropicios que el PVI
había puesto en evidencia durante su campaña.
- Que aprobado el PGOU del 2001, todos los alcaldes y
concejales que han ocupado el cargo desde entonces,
han tenido que gestionarlo conforme a lo dispuesto
en el Plan y en las leyes, porque de lo contrario,
hubieran cometido un delito de prevaricación.
- Y que cuando Balada fue alcalde, su concejal de
urbanismo era un socialista del mismo partido que
hoy sustenta al Sr. Pla, y que cuando Balada fue
concejal de urbanismo, el alcalde era aquel mismo
concejal socialista. Lo que quiera saber de entonces
el Sr. Pla, que vaya y que se lo pregunte a su actual
socio el PSPV, era tan responsable como responsable
fue el PVI.
Seguimos esperando una explicación razonable del
porqué unas sentencias han estado tantos meses en
el cajón de…sastre.

NUNCA FUE LA NUESTRA LENGUA
DE IMPOSICIÓN Juan Carlos dixit
Associació Cultural Jaume I

Una resolució del Tribunal Superior de
Justicia, ens fa saber que el contacte entre
territoris, encara que aquests parlen la mateixa
llengua ha de ser en castellà.’ Tal com raja. Ja ho
deia el nostre rei emèrit. ‘Nunca fue la nuestra
lengua de imposición’ etcètera.
Aquest mes de juliol del segle XXI, la sala d’un
tribunal espanyol, ha dcretat una contenciosadministratiu que ha estat recentment
remodelada amb tres dels elements més
espanyolistes i més a la dreta dels que
campen pel Tribunal Superior de Justícia
una sala contenciosa-administrativa, deia, ha
volgut anul·lar el decret de la Generalitat que
protegeix i dóna normalitat a la llengua del país
en l’administració autonòmica. La comunicació
amb els ciutadans no es començarà mai en
català. Aixó està prohibit, comunicar-nos en
la nostra llengua està prohibit. Els rètols
i les notificacions poden estar prohibits. I
les comunicacions amb altres comunitats
autònomes, s’han de fer en castellà., i que
català i valencià siguin denominacions d’una
mateixa llengua? afirmen que això no es pot
tolerar , i que l’entesa entre territoris ha de ser
en castellà’.
Qualsevol barbaritat es pot dir i fer, sempre que
sigue en castellà
Al Principat han prohibit infinitat de coses,
basant-se en unes lleis injustes que fan molt
dificil la seva aplicació, ara al País Valencià
volen prohibir per enèsima vegada la nostra
llengua , diguem-li català o valencià. Els es
igual volen destruir les nostres arrels, la nostra
cultura. Com deia Joan Fuster ”volen reduir la
nostra llengua a un reducte folklòric”. I por ser
que ni això
En aquest cas, malgrat que l’aplicació del decret
d’usos lingüístics a l’administració no havia
generat cap mena de conflicte, ni cap queixa
ni cap mobilització social. Tan sols hi havia
l’interès agitador del PP i del poder central.
Amb aquesta sentència, i amb aquest ‘ha de
ser en castellà’, s’ha tornat a posar en evidència
un fet inquietant: la unitat d’acció entre PP el
poder central i jutges
Que ara vulguin prohibir la comunicació en
català entre administracions que parlen català
és tan sols un acte de supremacisme lingüístic,
un intent de mantenir la preponderància
del castellà en l’administració. Els valencians
d’aquestes imposicions en sabem molt, però
sempre ens hem sabut sortir. La llengua i la
nostra cultura hem sabut salvaguardar-les.
Sí, aquesta sentència ha tret unes quantes
vergonyes al sol. Les de l’estat ja les coneixíem.
Les altres… som a temps de posar-hi remei.
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Comenzó la veda de los barcos de arrastre

A partir del miércoles los bous de la provincia han iniciado el paro biológico de dos meses. Semana con una mar tranquila
y calurosa que ha propiciado el poder faenar cómodo en todas las modalidades. Las extracciones han sido buenas. Y las
cotizaciones siguen manteniéndose bajas para las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre ha comenzado desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre un periodo de
parada para la regeneración de los recursos marinos. Así que sólo llevaron pescados y mariscos dos
jornadas, como cigala, gamba, calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, gallo, rape, peluda,
móllera, caracol, galera, caballa, jurel, maira, pejerrey, gobios, cintas, canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco ha realizado buenas capturas de peix blau. El lunes tres traíñas pillaron 1.500 cajas de boquerón.
El martes cuatro llums atraparon 1.750 cajas de seitó. Y el miércoles dos embarcaciones subastaron 50
cajas de dorada, 50 cajas de pagel y 50 de jurela, y otras tres desembarcaron 1.500 cajas de ‘oro azul’. La
procedencia era; dos de Vinaròs, una de Burriana, una de Mazarrón y una de Arenys de Mar.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras muchas siguen calando al langostino. Una lleva
sepia. Otra captura lenguado y rombo. Y una vende langosta, bogavante, cabracho, pargo, chopa y
mamona.
El palangrillo costero, ahora se dedican a calar este arte de anzuelos en busca de bacoreta y letxa.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo un par de barcas subastan ejemplares de 1 a 3 Kg./pieza.

Ecos de ‘Mar’; Plásticos, ¿una bomba de reloj? (I)

Cuándo estallará el gran problema que genera el plástico que vertimos en los mares (y al planeta), a
no ser que la desactivemos tomando drásticas medidas a corto y mediano plazo. Los científicos ya
manifestaron que ésta contaminación por plásticos concita uno de los mayores problemas o desafíos
que se enfrenta la sostenibilidad de la Tierra. A todas horas en los océanos hay signos evidentes
del desastre que se nos avecina, como por ejemplo cachalotes varados en playas murcianas hace
unos meses, como consecuencia de una peritonitis provocada por ingerir trozos de redes y cuerdas
plastificadas, en particular uno tenía en su aparato digestivo 30 kilos de éstos materiales sintéticos. En
playas tailandesas una ballena piloto apareció muerta tras haber comido 80 bolsas de plástico. En la
costa de Alemania encontraron varadas 13 ballenas con plásticos como elemento más común en sus
estómagos.
Nuestro Mare Nostrum contiene el 7% de los microplásticos que hay en los océanos de todo el
mundo, cuando sus aguas equivalen sólo al 1% de las que hay en el planeta. También recalcar,
que investigaciones a escala planetaria observaron cómo los hielos árticos contenían partículas de
plástico, que pueden ser atrapadas por microorganismos como los copépodos (zooplancton) que es
el principio de la cadena alimentaria en el mar.
Una botella de plástico puede tardar más de 450 años en desaparecer en el mar y una colilla entre 5 y
10 años. Los europeos reciclamos únicamente un tercio de los 27 millones de toneladas de residuos
de plástico, o sea, ridículo.
A nivel mundial, la producción de plásticos comenzó a mitad del pasado siglo, y en éste corto espacio
de tiempo hemos contaminado casi todo, púes cada década casi se duplica la productividad anterior.
De seguir así, dentro de dos años la producción mundial de plásticos superará los 500 millones de
toneladas al año. Anualmente se vierten a los mares 12 millones de toneladas de plástico, y demostrado
está que llega también a las zonas más profundas. Las consecuencias con daños a la naturaleza parece
irreversible, y la ONU ya nos dice que el 35% de los ecosistemas marinos críticos han sido destruidos.
El gran hándicap es cómo afrontar el gran problemón que representa el retirarlos del medio ambiente
marítimo, pues no es lo mismo quitar plásticos de aguas superficiales, como de lechos en fosas
profundas oceánicas, y ni que decir de las partículas disueltas en las aguas a merced de las corrientes,
y que llegan igualmente a todos los rincones marítimos.
Una cosa buena es la iniciativa y puesta en marcha en muchos puertos españoles, (incluido Vinaròs) en
que los barcos de pesca colaboraran en la limpieza de las aguas, y cuando su red captura basura (trozos
y recipientes plastificados, etc.) lo guardan a bordo y lo desembarcan a puerto a unos contenedores
especiales del proyecto ‘Upcycling the oceans’ en que dichos restos se transforman en camisetas,
gorros, etc., como ya comentamos hace varios meses.
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Krill blanquet

És una espècie de gambeta pelàgica d'alta mar i que per
la seua abundància servix per a alimentar balenes, peixos,
mol·luscos, aus, etc. i últimament condimenta els plats de
sibarites, a més d'estar amb dietes específiques per el seu
rebuscat Omega-3.
En castellà li criden kril blanquecino. El seu nom en llatí
és Euphausia krohni. És un crustaci pertanyent a la classe
Malacostraca per tindre un exoesquelet de closca blana, i
a l'orde dels Eufasiáceos per ser també menjar bo i brillant.
El seu cos consta de dos parts, un cefalotòrax unitari i un
abdomen segmentat. Així que la primera part o també
dit gran cap té 5 segments cefàlics i 5 parells de potes
toràciques en la part ventral. No posseïx mordasses. Té dos
parells d'antenes. La curta banya frontal és apuntada, però
encara arriba a la vora devantera dels ulls.
Cada ull és pedunculat i té una súper gran visió, està
protegit per dos espines que ixen per la vora lateral de la
quitinosa closca. Brànquies conspícues.
I la segona part està composta per 6 segments articulats
amb capacitat de plegar-se i al final el característic
palmito cabal. En la zona baixa posseïx 5 parells de pales
adaptades per a la natació i funcions reproductores. És de
color transparent blanquinós i rogenc en la regió inferior
del cap. A més, corporalment està recobert per molts
fotòfors que emeten llum, amb dispars funcions, com per
a buscar parella, divisar preses i eludir depredadors amb
les llampades d'estos òrgans luminiscents.
Talla 2 cm. Longevitat 5 anys. Hi ha separació de sexes.
La fertilització és per mitjà de l'acoble i la còpula del
mascle a ella. Després la femella soltarà a la corrent marina
uns 7.000 ous per temporada, que a l'eclosionar les larves
circularan uns quants mesos entre el plàncton.
Gregari. Habita en alta mar en zones pelàgiques reunintse en enormes bancs o cardúmens compostos per milions
d'individus. Durant el dia preferix fons profunds de 500
a 1.000 m., en especial per llocs on hi ha fosses, però de
nit efectua migracions verticals fins prop de la superfície.
Pot nadar ràpid per mitjà dels embats de la cua per a fugir
dels seus enemics, i nada lent o es manté fix capejant les
marees movent les potes abdominals.
S'alimenta filtrant amb les plomoses potes del tòrax
algues microscòpiques i animaletss planctònics. Fa només
diverses dècades es va descobrir la gran nutricionalitat
d'estos camaronets, perquè la seua ingesta aporta gran
quantitat de proteïnes i àcids grassos. I com el ser humà
no sinttiza els dits aminoàcids, si ho vol tindre en el seu
cos ho té d'ingerir. Quant al seu sabor és un poc insípid,
però guisat i acompanyat d'espècies culinaries està bo,
menjant-se sencer al ser xicotet.
"Són capturats amb atapeïdes arts de cércol o
arrossegament pelàgic. Una vegada hissats amb la xarxa
a bord sobre coberta, els seus cristal·lins i fràgils cossos
adquirixen una tonalitat blanca.
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Tot a punt per a la 5a edició del 10K Nocturn Llagostí de Vinaròs
Un any més s'espera la participació
de més de 500 atletes d'arreu de
l'Estat espanyol en una de les proves
més participatives i destacades
del Circuit de Curses Nocturnes de
Castelló
Dimarts es va presentar al Saló de
Plens de l'Ajuntament el 5è 10K
Nocturn Llagostí de Vinaròs amb la
presència de la regidora d'Esports,
Begoña López, el tècnic del Consell
Municipal d'Esports, Nacho Chaler i
el director esportiu de la cursa Luis
Adsuara.
Begoña ha destacat que amb
tan sols cinc anys la prova ja s'ha
consolidat al municipi aconseguint
en cada edició superar el número
d'inscrits. En aquest sentit, ha
assenyalat que "es tracta d'una de
les proves més atractives que es
realitzen a la comarca, on els atletes
poden gaudir del litoral vinarossenc
sota la llum de la lluna".
Per la seua banda, el director
esportiu del 10K, Luis Adsuara, ha
insistit que la carrera de Vinaròs
és una de les més participatives
del Circuit de Curses Nocturnes
de Castelló, superant els més de
500 inscrits. D'altra banda, ha
afegit també que disposa d'una
magnífica organització gràcies a la
col·laboració de l'Ajuntament i a la
implicació, tant dels clubs esportius
locals com dels voluntaris.
El tècnic del Consell Municipal
d'Esports, Nacho Chaler, ha explicat
que "la sortida es farà a les 21:00h des
del passeig Fora Forat amb el mateix
recorregut que en les edicions

anteriors". Pel que fa a les novetats
ha detallat que "al finalitzar la cursa,
en comptes de fer una fideuada
popular, es farà entrega als corredors
d'un entrepà de llonganisses perquè
recuperen les forces". D'altra banda,
insistia que a la zona de la carpa de
l'Atlàntic es crearà una zona de relax
per als atletes amb massatges per
recuperar el to muscular, música
d'ambient i servei de dutxes al
Poliesportiu Municipal.
Pel que fa al circuit Chaler ha
indicat que "a mesura que passen
els corredors s'anirà obrint de
nou els carrers a la circulació de
vehicles per ocasionar les mínimes
molèsties possibles". En aquest
sentit, ha demanat comprensió als
veïns i sobretot que atenguen les
indicacions dels voluntaris.
Cal destacar que el Repte 10K ha
preparat una xarrada per al proper
9 d'agost a la Biblioteca Municipal
amb alguns consells perquè, tant
els atletes més novells com els més
veterans, sàpiguen com prepararse físicament per afrontar la cursa.
Així mateix també han preparat un
vídeo de motivació que es pot veure
al Facebook del Repte 10K.
Per acabar recordem que les
inscripcions per participar en el 5è
10K Nocturn Llagostí de Vinaròs
es poden realitzar a través de les
pàgines www.mychip.es i www.
runnershome.es, o bé de forma
presencial als establiments Dj
Sports, Bases Deportes Moliner
Bernad i a les oficines del Consell
Municipal d'Esports.
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VI Trofeu Vila d'Onda

El dissabte dia 21 de juliol es va disputar el VI Trofeu
Vila d'Onda amb piscina descoberta de 50m, en
les instal·lacions municipals de la dita població.
La participació va ser d'un total de 6 clubs de
la província de les categories benjamí i aleví.
El Club Natació Vinaròs és desplaçar en els
següents nadadors: Ainhoa Canalda, Ona
Leciñera, Júlia Muñoz, Arancha Canalda, Sara
Garcia, Vera Pérez, Natàlia Burriel, Mar Garcia,
Lucia Garcia, Gema Fibla, Ariana Mara, Laia Albalat,
Agnes López, Lluna Bordes, Joan Chavarria,
Iker Mas, Santi Matamoros, Hèctor Cervera,
Dylan Martin, Franc Jaime, Ivan Roda, Hèctor
Verdera i Izan Mas dirigits pel tècnic Toni Bordes.
Els resultats en conjunt va estar molt bé, ja que
van guanyar el trofeu al millor equip amb una
puntuació total de 915 punts, seguits del C.N.
Castalia Cs en 587 punts, i en tercer lloc el C.N.
Vila-real amb 567 punts.
En l'àmbit individual la categoria Aleví:
Ainhoa Canalda va fer medalla d'or en 100
papalona, plata en 400 estils i 100 esquena.
Lucia Garcia va fer bronze en 100 braça.
Joan Chavarria va fer or en 400 estils i en 100
esquena i també plata en 100 papallona.Santi

Matamoros va fer plata en 400 lliures, bronze en
100 lliures i 100 esquena.
Iker Mas va aconseguir plata en 400 estils.
Hèctor Cervera va fer or en 100 braça i bronze
en 400
lliures.
En la categoria benjamí:
Arancha Canalda va fer bronze en 100 papallona
i 200 lliures.
Gema Fibla va fer bronze en 100 lliures.
Ariana Mara, plata en 100 braça.
Vera Pérez va aconseguir bronze en 100 braça.
Dylan Martin va fer or en 200 lliures,100 esquena
i plata en 100 lliures.
Jaime Franc va fer plata en 200 lliures, 100 braça
i bronze en 100 lliures.
Ivan Roda va fer or en 100 braça i plata en 200
estils.
En les proves de relleus van aconseguir un total
de 7 pòdiums d'un total de 8 proves.
No sols van ser els resultats de la competició,
també volem fer menció al bon ambient que
va haver-hi a les grades per part dels pares que
en tot moment van estar animant als nedadors
donant un bon exemple de companyerisme.

Cocemfe Maestrat a través de su S.E Bamesad participó con un deportista
en la carrera popular 10K Nocturno de Oropesa de Mar, prueba puntuable
del circuito de carreras populares de la provincia de Castellón, circuito
patrocinado por la diputación y otros patrocinadores. El deportista de
nuestro club corrió con el dorsal 259, tardando en finalizar el recorrido 43:46
minutos en la categoría de VR-M, hasta la próxima carrera 10K nocturno
que será en Vinaròs el día 11 de agosto....
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LES TEUES COMPRES
al
tenen
Mercat premi
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.

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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www.jjcinema.es

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

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

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES
DEPORTES DE VERANO
• Aeróbic en la playa. De 10.30 a 11.30 h. De lunes a
sábado. Playa del Fortí
• Gimnasia. De 10.30 a 11.30 h. De lunes a viernes.
Playa del Clot
• Cubbá en la playa. De 19.00 a 20.00 h. Martes y
jueves. Playa del Fortí
• Yoga en la playa. De 19.30 a 21.00 h. Lunes, miércoles
y viernes. Playa de Fora del Forat
• Escuela de Voley Playa. Playa del Fortí. Todo el
verano. De 10.00 a 13.00 h
• 10k Nocturn Llagostí de Vinaròs. 11 de agosto. A las
21.00. Inscripciones en www.mychip.es
Consulta todas las actividades deportivas de Vinaròs en
la Tourist Info Vinaròs o en la web www.cmevinaros.es

IN-VISIB
Exposici
Colabora
Sala d’Ex

BIBLIOPLAYA DE VINARÒS (en la playa del
Fortí)

COLLAG
Exposici
Espai Se

De 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h de lunes a
domingo. Servicio de préstamo de libros y zona de
lectura. Otros talleres y actividades durante todo el mes.

CULTURA

EN EL

• Ciclo de conciertos en el Santuario de la Misericordia.
Todos los viernes a las 21.00h.

Pl. Sant
Horario:
de 18.00

OCIO

CICLO DE CONCIERTOS EN EL SANTUARIO DE LA MISERICORDIA
TODOS LOS VIERNES A LAS 21.00 H

3 de agosto. Quartet Ad Libitum.
Agrupación joven y entusiasmada
por el mundo de la música.
Ofrecen al público un repertorio
que consigue unir tradición y
vanguardia. Cuarteto que nace
en la escuela de música de la
Societat Musical de Rafelbunyol
de la mano de David Martínez. Durante su trayectoria han sido
galardonados con diversos premios como el primer premio
del concurso Higini Anglés de Reus y el VII Concurso de
Música de Cámara Ciutat de Borriana, entre otros.
10 de agosto. El Niño Alcalino and
the Chuskers.
Banda mallorquina que explora
la música afroamericana
contemporánea. En sus dos
trabajos discográficos Descartes
(2012) y Black Music for the
New Generation (2015) hay
claras reminiscencias de latin soul, funk, afrobeat o ácid
jazz. Es una banda de directo que después de cinco años
siguen ofreciendo un repertorio fresco, vibrante, rítmico y
bailable. Presentan su nuevo trabajo discográfico Fostex
is Back. Formado por Rubén (batería), Dani (bajo), Guillem
(trombón), Jaume (teclado), Jordi (guitarra y coros), Pep
LLuis (percusión), Miquel Ángel (saxo) y Àlex (voz principal y
percusión ligera).
17 de agosto. Xiomara Abelló.
Formada en guitarra clásica y
graduada en guitarra de jazz por
el Conservatorio Superior de
Música de València. Ha trabajado
como guitarrista en formaciones
de diferentes estilos que van des
de la música tradicional cubana,

la música brasilera, el teatro musical o la canción de autor.
Actualmente presenta su primer trabajo como cantautora,
Cançons d’encontre, con temas originales que recogen todo
su bagaje musical y estilístico, letras sinceras en valenciano
que narran historias, emociones y vivencias. Esta primavera ha
recibido el premio del público en el concurso Cantautors amb
la Veu Petita, que organiza el Petit Festival de Benicarló.
24 de agosto. La Reinas Magas.
Concierto Sentido. Un concierto
donde la proximidad de las
voces y de la música invaden
físicamente el espacio y al
espectador. De una manera
confortable, casi familiar, el
espectador se siente envuelto por
el sonido de un arpa interpretando las Bachianas Brasileiras de
Villa-Lobos. En sus palabras; “Concierto Sentido es… eso, un
concierto sentido. Una vibración, un palpito, un descanso, un
sueño...la vida en los sonidos y en las manos”. Con las voces
de Mª José Peris, Ana Conca , Silvia Rico, el acordeón de Rosa
Sánchez y el arpa de Stefany Jurenka.
31 de agosto. Defectos.
Banda de rock alternativo y heavy
melódico. Ganadores en 2012
del Tour Revelación San Miguel
de la Comunidad Valenciana,
hecho que les permitió empezar
un camino en el mundo musical
y grabar su primer disco, Destino.
En 2016 fueron finalistas del Dipcas Music Festival organizado
por la Diputación de Castellón. Su sonido es el resultado de
las influencias e inquietudes de cada uno de sus miembros:
Joshua (voz), Copi (bajo), Iván (batería), José Luis y Guille
(guitarras).

• VII Concurso de Fotografía Turística de Vinaròs. Del
27 de julio al 10 de septiembre. Consulta las bases en
www.turisme.vinaros.es.
• Summer Carnaval de Vinaròs. Del 3 al 5 de agosto.
Más información en la web www.carnavaldevinaros.org
• Beach Party. 14 de agosto. Playa del Fortí.

EL CARN
Del 1 al 3

GASTRONOMÍA
• Fiesta del Langostino de Vinaròs. 9 de agosto.
Degustación de langostinos y dulces típicos.
Más información, precios y reservas en Tourist Info
Vinaròs.

AGENDA
DE ACTIVIDADES
Celebra con nosotros el Año Europeo del Patrimonio
TURÍSTICAS
Cultural:
FESTIVAS
Gastronómicas: 23 de agosto. Subasta deYpescado
y
VISITAS GUIADAS

tapa más vermú en el Mercado MunicipalVINARÒS
Musicales: 4 de agosto. El barroco en la iglesia
Arciprestal de la Asunción.
Visitas teatralizadas: 9 de agosto. Los ataques de los
piratas en Sòl de Riu.
· 964 401 912

0
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AGOSTO

Notas: ORGANIZA
Ajuntament de Vinaròs
• El Ayuntamiento
de Vinaròs se reserva el derecho de
TOURIST INFO VINARÒS
Passeig de Colom
poder
anular
o
realizar
cambios de los actos de esta
125OO Vinaròs - Tel. 964453334
vinaros@touristinfo.net
agenda.
SÍGUENOS EN:
#turismevinaros
Fan de Vinaròs!

facebook/turismevinaros
Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions iEN
Joventut
LA AVENIDA DEL ATLÁNTICO
@Turisme_Vinaros
Regidoria de Turisme i Comerç
Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net
i cme@vinaros.es
1 MIÉRCOLES
22.30 h La Vaca. Todos los públicos. Gratuito.
Regidoria d'Educació i Esports
@turismevinaros

CINE
BAJO LAS

8 MIÉRCOLES
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De 18 a 22 h El Pati del Mercat : Tardeo y música en
directo. Entrada libre. Mercado Municipal . Colabora
Asociación de Pubs.
23.00 h Gala de las Reinas del Carnaval 2018. Paseo de
Fora del Forat. Información sobre las entradas en
www.carnavaldevinaros.org. A continuación fiesta
Summer Carnaval.

5 DOMINGO
Del 3 al 5 de agosto. Vinaròs Summer Carnaval.
De 9 a 13.00 h 57ªTravesía a nado en el puerto de
Vinaròs. Puerto de Vinaròs.
VII Concurso de Fotografía Turística de Vinaròs. Del
27 de julio al 10 de septiembre. Consulta las bases en
www.turisme.vinaros.es.

17.30 h Fiesta infantil en el Club Náutico de Vinaròs.
Gratuita. Inscripciones: 964 451 705. Organiza Club
Náutico.

1 MIÉRCOLES

18.00 h Batalla de globos de agua. Av. del Atlántico.

18.30 h Taller de esculturas de arena. Biblioplaya. De 4 a
12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.
22.00 h Espectáculo de magia a cargo de Magic Luis.
Santuario de la Misericordia. Organiza La Taperia de
l’Ermita.

De 19 a 20.30 h Visita teatralizada: Los ataques
de piratas en el paraje natural de Sòl de Riu. . Más
información sobre punto de salida, precios y reservas
en la Tourist Info Vinaròs. Compra on-line en
www.turisme.vinaros.es. Colabora Cultural Routes.
21.30 h Espectáculo de flamenco y sevillanas a
cargo del grupo Raíces Andaluzas. Santuario de la
Misericordia. Organiza La Taperia de l’Ermita.
21.45 h Cuenta cuentos Cuentos y cuentitos, para
peques y grandecitos. Pérgola del paseo de Blasco
Ibáñez. Público familiar.
22.00 h Festa del Llagostí de Vinaròs. Degustación de
langostinos y dulces típicos. Velada amenizada por la
orquesta Platea. Plaza de España. Información sobre
precios y venta en la Tourist Info Vinaròs. Organizan la
Associació d’Hostaleria y Agrupació de Pastissers de
Vinaròs.

CICLO DE CONCIERTOS EN EL SANTUARIO
DE LA MISERICORDIA
10 VIERNES
19.00 h Tardeo con Alex Ibarra. Santuario de la
Misericordia. Organiza La Taperia de l’Ermita.

TODOS 19.30
LOS VIERNES
A LAS
21.00 aHcargo del gimnasio
h Masterclass
de cubbà
Gentsana. Pérgola del paseo de Colom.

deWoman
agosto.on
Quartet
Ad Libitum.
22.30 h Concierto3de
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de arena.
Biblioplaya.
De 4
TourenRevelación
San Miguel
a 12 años. Inscripción del
previa
la Biblioplaya.
de la Comunidad Valenciana,
14 MARTES
hecho que les permitió empezar
unflamenco
camino en
el mundo
musical
21.30 h Espectáculo de
a cargo
del grupo
y grabar
su primer
disco,de
Destino.
Ballet Pasión Flamenca
y El Taranto.
Santuario
la
En 2016
fueron
finalistas
del
Dipcas
Music
Festival
organizado
Misericordia. Organiza La Taperia de l’Ermita.
por la Diputación de Castellón. Su sonido es el resultado de
A partir de
las 00.00 h Vinaròs
DJ session
las influencias
e inquietudes
de cadaBeach
uno deParty.
sus miembros:
del Fortí.José Luis y Guille
Joshuacommercial
(voz), Copisound.
(bajo), Playa
Iván (batería),
(guitarras).

13 LUNES

EN LA AVENIDA DEL ATLÁNTICO

1 MIÉRCOLES
22.30 h La Vaca. Todos los públicos. Gratuito.
8 MIÉRCOLES
22.30 h Toc-Toc. Recomendada para mayores de 7 años.
Gratuito.
15 MIÉRCOLES
22.30h Antes de ti. Recomendada para mayores de 12
años. Gratuito.
22 MIÉRCOLES
22.30 h El Becario. Todos los públicos. Gratuito.
29 MIÉRCOLES
22.30 h Verano 1993. Todos los públicos. Gratuito.

EN LA PLAZA DE TOROS

19 DOMINGO
22.30 h Canta. Todos los públicos. Gratuito.
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

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

Tauler Municipal

4 agost de 2018
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Tauler Municipal

4 agost de 2018
Exp. 950/2018
TASA MEMU2018-1

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 21/06/2018
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

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.

Codi Validació: 3YJG9YGRXGLMEN4XM4DCRK2W7 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Tauler Municipal

4 agost de 2018

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 forma gratuïta que la
seva tramitació no es farà fins a nou avís, al mes de setembre.
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4 agost de 2018

PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Conchita Miralles Rillo
Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 25 de juliol de 2018
a los 88 años de edad

D.E.P.

Hijos, nietos y biznietas; siempre
te recordarán con cariño
‘Trobarem a faltar el teu somriure’
La família agradece toda la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.

En memòria de:

Pedro López Paracuellos
Que ha mort a Vinaròs el dia
28 de juny de 2018, a l’edat de 82 anys

D.E.P.
La teua familia sempre et recordarà amb molta estima
La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres
d’afecte i condolença que ens han mostrat.
Volem també agraïr al personal de la tercera planta de
Medicina Interna de l’Hospital de Vinaròs, per l’atenció
i el tracte humà que vam rebre.
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona
turística
nord, 15
11
desembre Vinaròs
VALLSFarmacia
av. País
Valencià,
418 agost
519
620
721
822

desembre FERRER
MATeU
agost
desembre ROCA
TORReGROSA
agost
desembre GUIMERÀ
PITARcH
agost

923

desembre ADELL
MARTÍNeZ
agost
desembre SANZ
FeRReR
agost

10

agost

VALLS

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

11

c. Sant
Francesc,
pl. Sant
Antoni,103
39

Llibertat, 69
c. Santav.Francesc,
del Pilar, 120
pl.c.Parroquial,
11
Valencià,
15
av. Piusav.
XIIPaís
(cant.
Picasso)
pl. Santc.Antoni,
39
Pont, 83
zona turística nord, 11
c. Sant Francesc, 103

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
Cerrajero 24h · Vimar
667 45
60 95
70 90
86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
24h
·
La
solución
rápida
627
849
392
Cultura
964 40 79 61
Cerrajero
· Vimar
667
Creu Roja24h
Vinaròs
964 60
45 70
94 86
64
Contribucions
964
45
47
52
Ecoparc / Recollida de mobles
964
40
78
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964
45
94
64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola de Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre
de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45 64
13 52
50
Infodona
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
964
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS
(AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES

AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

