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

L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, amb la portaveu del Grup 
Totes i Tots Som Vinaròs, Anna Fibla, han realitzat la firma 
simbòlica del nou pacte de govern a les portes del mateix 
Ajuntament. En total s'han creat deu regidories, set a càrrec del 
Partit Socialista, la força més votada en les darreres eleccions 
municipals, mentre que Totes i Tots Som Vinaròs s'encarregarà de 
dirigir tres departaments.
Durant l'acte de la signatura l'alcalde Alsina, ha agraït la feina 
que s'ha realitzat a través de les negociacions entre les dues 
forces polítiques, indicant que sobretot s'ha arribat a un acord 
programàtic, gràcies als molts punts en comú que comparteixen 
les dues formacions. D'altra banda, ha insistit que "es tracta d'un 
pacte molt positiu per a la governabilitat de Vinaròs format per 
un equip paritari".
L'alcalde ha destacat que una de les principals novetats per 
aquesta legislatura serà la creació de la Comissió EDUSI - Pla 
Edificant. Segons ha indicat es tractarà d'una mesa totalment 
gratuïta, sense cap compensació econòmica per als integrants, 
per tal de passar comptes amb la ciutadania i l'oposició dels 
projectes que es desenvoluparan amb aquests dos plans al llarg 
dels propers quatre anys, com ara la construcció del nou col·legi 
Jaume I o les reformes de l'institut José Vilaplana, entre altres 
grans propostes. 
Per la seva banda, la 2a Tinent alcalde, Anna Fibla, ha destacat que 
"el nou pacte de govern serà molt positiu per al poble de Vinaròs, 
amb un projecte inclusiu pensant en totes les persones". D'altra 
banda, també agraïa la feina que s'ha fet amb les negociacions, 
indicant que gràcies a la bona entesa entre les dues formacions 
s'ha pogut fer el nou pacte.

El director de la botiga de 
DECATHLON VINARÒS, Aitor 
Rodríguez va impartir un taller als 
participants del projecte ITINERARIS 
I3S en el qual va donar una sèrie 
de consells per a la confecció dels 
seus currículums, aportant la visió 
de l'empresa. Els va traslladar la 
importància que té l'elaboració del 
cv,  ja que és la clau per a accedir al 
següent pas, que és l'entrevista.
També els va donar recomanacions 
per a afrontar l'entrevista amb èxit.
Amb la nova llei de Protecció de 
Dades moltes empreses ja no 
recullen cv en paper, per això és 
important que quan un candidat/a 

s' inscriga en la web de l'empresa 
es pare a emplenar a consciència 
tots els apartats, ja que d'això depén 
que l'empresa s'interesse pel seu 
currículum.
Des del projecte Itineraris agradem 
el valor afegit que ha aportat 
DECATHLON VINARÒS compartint 
amb nosaltres el seu punt de vista 
en el taller de currículums.
El Projecte Itineraris I3S està 
cofinançat pel FSE dins del 
Programa Operatiu del Fons Social 
Europeu 2014-2020 de la Comunitat 
Valenciana, i la *Vicepresidència i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives.

L'Ajuntament signa el nou pacte de govern i 
presenta el cartipàs municipal
El Partit Socialista, amb set regidors i Totes i Tots Som Vinaròs, amb tres, creen el nou Govern Municipal amb l'objectiu de 
continuar posant en marxa polítiques de progrés per a millorar la qualitat de vida de les persones.

El cartipàs municipal

Guillem Alsina: Alcalde

Marc Albella: 1er tinent d’alcalde i 
Regidor de Promoció de la Ciutat, Interés 
Turístic, Projecció Festiva i Relacions 
Institucionals.

Anna Fibla: 2a tinent d’alcalde i Regidora de 
Desenvolupament Local (Agricultura, Pesca 
i Comerç) i Cultura.

Maria Cano: 3er tinent d’alcalde i Regidora 
d’Hisenda, Ocupació i Indústria.

Hugo Romero: 4rt tinent d’alcalde i Regidor 
de Transició Ecològica, Govern Obert i 
Innovació Tecnològica.

José Chaler: 5é tinent d’alcalde i Regidor 
d’Urbanisme, Esports i Salut

Fernando Juan: 6é tinent d’alcalde i Regidor 
de Governació i RR.HH

Begoña López: 7é tinent d’alcalde i Regidora 
d’Infància i Educació

Berta Domenech: Regidora de Política Social 
i Joventut

Carmen Morellà: Regidora d’Obres i 
Serveis

Decathlon imparteix un taller de CV als participants del 
projecte Itineraris I3S
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Vinaròs va rebre ahir la primera visita oficial de 
la nova legislatura amb el conseller d'Habitatge 
i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez, que 
va viatjar fins a la ciutat per veure de primera 
mà els pisos de protecció oficial que hi ha al 
municipi. En concret es va traslladar fins a l'edifici 
ubicat a l'avinguda de Joan XXIII acompanyat 
per la directora general de l'Entitat Valenciana 
de l'Habitatge i Sòl, EVha, Laura Soto.
Segons va declarar, el principal objectiu per 
aquesta legislatura és potenciar el lloguer 

social i ampliar fins a un 30% el parc públic de 
l'habitatge, actualment compost per 15.000 
pisos, per garantir un accés digne a la ciutadania. 
Així mateix afegia que s'aprofundirà més en les 
polítiques que va posar en marxa el primer Acord 
del Botànic per, entre altres mesures, regularitzar 
i limitar el preu del lloguer per fer-ho accessible. 
Després de l'estada als pisos de l'avinguda 
Joan XXIII, Martínez es va traslladar fins a 
l'Ajuntament per fer l'acte de rebuda oficial i 
signar el llibre de visites. L'alcalde de Vinaròs, 

Guillem Alsina, agraïa aquesta deferència de la 
Generalitat Valenciana cap al municipi, afegint 
que "l'objectiu és treballar de forma conjunta 
per a posar en marxa projectes i polítiques que 
ajuden a millorar la qualitat de vida dels nostres 
veïns".
Després de l'acte oficial el Govern Municipal, 
encapçalat per Alsina, es va reunir amb el 
conseller Martínez per tal de traslladar-li les 
principals reivindicacions en matèria d'habitatge 
a la localitat.

S'ha celebrat al Palau de la Diputació 
la presa de possessió del nou Govern 
Provincial que estarà encapçalat pel 
candidat del Partit Socialista, José 
Martí. Recordem que la corporació està 
formada per 12 representants socialistes 
en coalició amb els dos diputats de 
Compromís, sumant així la majoria 
absoluta, mentre que a l'oposició està 
el Partit Popular amb 11 representants 
i Ciutadans amb dos.
A l'acte de constitució del nou Govern 
Provincial ha assistit l'alcalde, Guillem 
Alsina, acompanyat pel 1r tinent alcalde 
i regidor de Relacions Institucionals, 
Marc Albella. Segons ha declarat 
Alsina, s'obre una nova etapa a la 
Diputació de Castelló, després de 24 

anys, encapçalada pel Partit Popular. 
En aquest sentit, ha remarcat que "des 
de l'Ajuntament de Vinaròs treballarem 
conjuntament amb el nou govern 
de José Martí per a posar en marxa 
projectes i polítiques de progrés que 
milloren la qualitat de vida dels nostres 
veïns".

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

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

OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 10 DE JULIO DE 2019 Nuestro Horario:
 

De Lunes a Sábado
De 9 de la mañana a 11 de la noche.

Domingos y festivos
De 9 de la mañana a 10 de la noche.

L'Ajuntament rep en visita oficial al vicepresident segon i conseller Rubén Martínez

L'alcalde Alsina ha assistit a la constitució 
del nou Govern Provincial Seguiu al 

Vinaròs.News 

www.vinarosnews.net
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Amb l'arribada de l'estiu l'Ajuntament de 
Vinaròs ha tornat a organitzar una agenda 
farcida d'activitats perquè, tant veïns com 
visitants, puguen gaudir d'unes vacances 
plenes d'oci, entreteniment i cultura. Sobretot 
es vol oferir una alternativa al turisme de sol i 
platja, mostrant que Vinaròs és una destinació 
que ofereix un gran nombre de possibilitats, 
per a tots els públics i totes les edats.
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic, Marc Albella, ha sigut l'encarregat 
de repassar els actes més destacats de 
l'àmplia oferta prevista per aquest mes de 
juliol. Els aficionats a l'esport es podran 
posar en forma a la platja amb les activitats 
d'aeròbic, cubbá, ioga i volei platja que 
es faran tots els dies. D'altra banda, els 
que preferisquen gaudir de bona música 
els divendres a la nit podran disfrutar 
d'una nova edició del Cicle de Concerts al 
Santuari de la Misericòrdia. 
Albella ha destacat que una de les grans 
apostes per aquesta temporada és la 
pesca turisme perquè veïns i visitants 
puguen ser mariners per un dia. En aquest 
cas, assenyalava que “d'una banda hi ha 
les visites guiades per conéixer el tipus 
d'embarcacions que hi ha al port, la llotja i 
subhasta del peix, amb degustació inclosa, 
mentre que d'altra banda, també podran 
navegar amb els mateixos mariners per 
convertir-se en pescadors durant un dia”. 
Per participar en aquesta experiència poden 
rebre més informació i reserva de places al 
web www.tripandfeel.com.
La història també formarà part de la 
programació del mes de juliol, amb visites 
guiades pel centre de la ciutat, a més de les 

experiències musicals a l'església Arxiprestal 
o fins i tot rutes teatralitzades. Els amants 
del seté art també tindran el seu espai amb 
el Festival de Curtmetratges Agustí Comes 
i cinema sota les estrelles a la carpa de 
l'Atlàntic. 

Biblioplatja
Per la seua banda, regidora de Cultura, Anna 
Fibla, ha sigut l'encarregada de presentar la 
programació de la Biblioplatja. Una vegada 
més s'oferirà el servei de préstec de llibres 
i premsa diària perquè els usuaris puguen 
gaudir de la lectura a la vora de la mar. D'altra 
banda els més petits podran gaudir de tallers, 
actuacions de màgia, teatre i fins i tot circ.
Fibla ha destacat que “la majoria dels actes 
es faran a la mateixa Biblioplatja durant el 
dia, llevat de les actuacions de circ i teatre, 
que es faran de nit, just a la pèrgola que hi 
ha ubicada davant de les instal·lacions”. La 
regidora Fibla ha insistit que la majoria de 
les activitats sobretot estan pensades per 
fomentar la lectura entre els més petits, així 
també com el reciclatge. En aquest sentit, 
afegia que participar en els tallers primer 
caldrà ser usuari de la Xarxa de Biblioteques 
de la Comunitat Valenciana i fer una inscripció 
prèvia, unes tramitacions senzilles que es 
poden fer a la mateixa Bibloplatja. 
Per acabar Albella ha recordat que tota la 
programació per al mes de juliol ja es pot 
consultar als follets que trobaran a la Tourist 
Info en castellà, valencià, anglés i francés, 
també a les xarxes socials. Així mateix insistia 
que totes les activitats són gratuïtes, encara 
algunes necessiten inscripció prèvia tal com 
s'indica als follets.

Des de les 20:00h fins a la 01:00h prop de 100 
comerços romandran oberts per oferir una àmplia 
gamma de productes a la ciutadania, a més de 
comptar amb la variada oferta gastronòmica de 
bars i cafeteries
Aquest divendres els comerços de la ciutat 
celebraran una nova edició de la Fashion Night, 
una cita ja consolidada al municipi, que cada 
any aconsegueix atraure a centenars de veïns i 
visitants d'arreu de la comarca, que s'apropen fins 
a Vinaròs per gaudir d'una vetllada diferent. 
L'Associació de Comerciants de Vinaròs, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Desenvolupament 
Local, serà l'encarregada d'organitzar la Fashion 
Night, que enguany arribarà a la seva vuitena 
edició. Una vegada més s'ha preparat una 
variada programació amb música de discjòqueis, 
animació infantil i exhibicions de graffitis per tal 
d'ajudar a crear un bon ambient festiu pel centre 
de la localitat.  
Pel que fa a la participació enguany prop de 
100 comerços es mantindran oberts fins a la 
01:00h per mostrar als clients els seus productes i 
ofertes, a més, d'obsequiar-los amb petits detalls. 
Cal destacar que pel simple fet de comprar, en 

qualsevol dels establiments participants a la 
Fashion Night els clients entraran en el sorteig 
de sopars per a dues persones en els restaurants, 
Bergantín, Rafael lo Cristalero i Gastrobar Teruel. 
Així mateix les persones que ho desitgen també 
podran participar enviant una foto, amb les 
seues compres, a les xarxes socials amb el hastag 
#Vinaros Fashion Night 2019. 
La regidora de Desenvolupament Local, Anna 
Fibla, ha comentat que "des de l'Ajuntament 
sempre donarem suport a iniciatives com aquesta, 
que suposen la dinamització del centre comercial 
de la ciutat i sobretot fomenten les compres als 
nostres establiments”. En aquest sentit, animava 
als veïns de la comarca a apropar-se fins a Vinaròs 
per gaudir d'aquesta nit única, però sobretot 
per conèixer la variada oferta de productes que 
ofereix la ciutat, sempre amb la millor l'atenció 
personalitzada del comerç de proximitat. 
La presidenta de l'Associació de Comerciants de 
Vinaròs, Maria Ángeles Pereda, ha destacat que 
al carrer Arxipreste Bono es farà una exhibició 
de graffitis i a més enguany com a novetat 
participaran diversos concessionaris de cotxes. 
D'altra banda, comentava que els establiments 

adherits a la Fashion Night penjaran globus o 
trauran tòtems davant de la porta per indicar que 
formen part de la festa comercial, que recordem 
serà aquest divendres a partir de les 20h.   

Rebaixes
Durant la roda de premsa la regidora Fibla 
recordava que els comerços interessats poden 
passar per l'Agència de Desenvolupament Local, 
ubicada al carrer Sant Ramón sense número, per 
recollir material gràfic per a les rebaixes de juliol.

L'Ajuntament presenta la nova programació de cultura i oci per al mes de juliol
Tallers infantils, visites guiades, pesca turisme o cinema sota les estrelles són algunes de les moltes activitats, per a tota la família, que s'han organitzat des de 
les Regidories, Promoció de la Ciutat, Interés Turístic i Cultura.

Vinaròs celebrarà divendres una nova edició de la Fashion Night 
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Salvador Quinzá Macip

De vez en cuando me gusta recordar aquello que 
decíamos antaño los católicos creyentes de que…
”Tres jueves hay en el año que relucen más que 
el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de La 
Ascensión”.
Esta festividad se ha trasladado al domingo 
siguiente del jueves del “Corpus”, salvo en pocas 
ciudades como Toledo y alguna más. La misma le 
hemos celebrado el domingo día 23 del pasado 
mes de junio.
Los actos de esta importante festividad se 
realizaron primeramente en la arciprestal de “La 
Asunción” con la celebración de una solemne misa 
a las 19 horas. Estuvo oficiada por mossèn Emilio 
Vinaixa, mossèn Maxi arcipreste y vicario de la 
Arciprestal y con mossèn Cristóbal Zurita párroco 
de la parroquia de Santa Magdalena de nuestra 
ciudad.
La parte musical la puso la “Coral Garcia Julbe”, en 
esta ocasión dirigida y acompañada al órgano por 
Enric Melià i Fortuna. Por cierto, la coral siempre 
le estará agradecida a mossèn Cristóbal, que en el 
momento de la comunión, sube a lo alto del coro y 
reparte la comunión a los componentes de la coral 
que lo desean. Muchas gracias mossèn Cristóbal.
En una iglesia totalmente llena y más este año, 
al estar también presentes las reinas, damas y 
caballers de nuestras “Feria y Fiestas de San Juan 
y San Pedro 2019”, al caer tan tarde en fechas 
esta celebración. Valga para la historia, que nos 
comentaba la “mamá” de todas las damas en 
tantos y tantos años, la encantadora Carmina, 
que en 26 años, tan solo en cuatro han salido las 
damas nuevas. Era todo un gozo ver desde lo alto, 
el presbiterio lleno de niñas y niños de primera 
comunión.
Al finalizar la misa, se procedía a formar la 
procesión. Previamente comentábamos con Jordi 
Beltran el presidente de la “Colla de nanos i gegants 
de Vinaròs”, que daba gozo ver, de momento, a 
6 gegants. Él nos indicó que en la celebración 
de su “75 aniversario” desde su fundación, este 
año estrenaban nueva indumentaria, así como 
la “geganta” Isabel, estrenaba unos bellos y 
decorativos pendientes.
El orden procesional fue el siguiente: Grup 

Folkloric “Les Camaraes”, damas de las fiestas, niñas 
y niños de primera comunión en que las niñas con 
sus cestillas tiraban pétalos de rosa a lo largo del 
recorrido, el “Santísimo” bajo palio portado por 
mossèn Emilio, cofradía del “Santissim Sagrament”, 
autoridades municipales y cerraba la procesión 
nuestra banda de música, la Societat Musical 
“La Alianza” bajo la dirección de José Ramón 
Renovell Renovell. El recorrido fue el clásico de 
todos los años: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/. 
Socorro, Plaza San Antonio, Travesía Safont, C/. 
Mayor y llegada a la Plaza Parroquial.  Como es ya 
costumbre, se montaron tres altares en las calles: 
Socorro, Plaza San Antonio y C/. Mayor, donde 

mossèn Emilio procedió con el “Santísimo” a la 
bendición de los presentes.    
Al llegar a la Plaza Parroquial, tanto “Les Camaraes” 
como la “Colla de nanos i gegants” junto con sus  
“dolçainers i tabaleters”, ofrecían al Santísimo lo 
mejor de sus danzas.
Entrando de nuevo al templo y sentándose de 
nuevo las niñas y niños de primera comunión, 
leyeron un precioso texto de una estampa que se 
les repartió.
Mossen Emilio dio punto y final al acto tan 
importante de la celebración del “Corpus 
Christi” agradeciendo a todos su colaboración y 
asistencia.

Festa de fi de curs al CEIP Assumpció  Acte de graduació alumnes de sisé del CEIP Assumpció a l’auditori municipal

Solemnidad de la festividad del “Corpus Christi”
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Comida de El Club de la Vida, celebrada el viernes por "Festes de Sant Joan i Sant Pere" 
con la presencia de la nueva concejala de Política Social y Juventud.

Amparo, els 50 anyets te senten de meravella. Va ser una nit molt especial.
....TACULAAAAAAAAAR !!!

Travessia a Burriana. Felipe Fonellosa 3er en categoria veterà.

L'estiu arriba al Centre de Dia amb 
entrada trionfal, ens despedim 
de les activitats de l'hivern i 
donem pas a la caloreta amb 
una programació més fresqueta i 
plena de novetats.
Comencem el mes amb el canvi 
de menú, la nostra cuinera Lorena, 
inicia el menú d’estiu amb plats 
refrescants que ens ajuden a pasar 
els dies més fresquets i hidratats.
Treiem la decoració d’hivern i 
penjem la d’estiu donant al centre 
un aire més alegre.
Sortim a la planta de reciclatge 
de Cervera, on ens expliquen com 

fucniona el procés de reciclatge i 
ens conviden a esmorzar.
Celebrem els cumpleanys del mes 
amb tarde de ball, comptem amb 
la presència del DUO Esencia que 
amenitza la festa amb les seves 
cançons.
Celebrem les festes de Sant Joan 
i San Pere sortint al passeig a fer 
un gelat i fem el vermuth al nostre 
jardí.
De tarde, quan el sol no apreta, 
passejem i fem esport al jardí, 
xarrem i recordem temps passats 
que res tenen que envejar als que 
vivim ara!

Benvingut estiu!!

Milers de persones han donat la benvinguda a 
l'estiu amb una variada programació que ha inclòs 
més d'un centenar d'activitats per a tots els públics
Aquest matí els regidors d'Interés Turístic, Marc 
Albella i de Governació, Fernando Juan, han 
fet un balanç de les Festes de Sant Joan i Sant 
Pere, destacant que s'ha registrat una elevada 
participació, a més d'un descens de les incidències. 
Albella ha detallat que enguany s'ha fet un registre 
de la participació durant les quatre revetlles més 
importants que s'ha fet a l'envelat del port, assistint 
més de 15.300 persones, sent la nit de Sant Pere la 
més elevada amb més de 4.000 veïns. Una dada 
a la que també s'ha d'afegir altres activitats de la 
programació com el Sopar de Gala que va comptar 
amb més de 600 comensals o el Concurs de Paelles 
d'Entitats amb més d'un miler de persones.
D'altra banda, destacava que les dues Holy Beach 
que es van fet al Platjafest també van comptar 
molta participació, amb més de 3.000 persones, 

només a sobre de la tarima de fusta, mentre que 
a la resta dels concerts també es va registrar una 
elevada assistència. 
Pel que fa a l'ocupació turística, el regidor Albella, 
ha destacat que segons les dades facilitades pels 
principals hotels de la ciutat s'ha situat per sobre 
del 85% amb més de 2.000 pernoctacions. En 
aquest sentit, assenyalava que catalans, valencians, 
madrilenys i aragonesos són els visitants estatals 
que més han viatjat fins a Vinaròs durant les festes, 
mentre que els francesos, alemanys i austríacs han 
sigut els turistes estrangers més nombrosos.
En referència a les dades de seguretat el regidor 
Juan ha comentat que "han sigut unes festes sense 
incidències destacables, on fins i tot s'ha registrat 
un descens del 25% de les actuacions sanitàries 
en relació a l'any passat." Segons detallava en total 
s'han fet 61 intervencions, la majoria d'elles lleus 
relacionades amb intoxicacions etíliques, molèsties 
als ulls per la Holy Beach o talls produïts per vidres 

al terra. 
En relació a les intervencions de la Policia Local, 
els agents han realitzat 53 serveis de talls de via 
pública i control de trànsit, sense cap incidència 
rellevant. D'altra banda, s'ha registrat un descens 
de les actuacions per alteració de l'ordre públic, 
passant de les 19 de l'any passat a les 12. El regidor 
Juan finalitzava remarcant que ha sigut unes 
festes sense fets destacables dintre de l'apartat de 
seguretat.

L'Ajuntament fa balanç de les festes destacant l'elevada participació i el 
descens de les incidències
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CULTURA

Salvador Quinzá Macip
El pasado viernes día 28 de este mes de junio, 
en la “Peña Pan y Toros” de  nuestra ciudad, a las 
19,30 horas se presentaba un nuevo libro de 
Pepe Palacios bajo el título de “La tertulia de los 
monosabios”. Es un libro ameno, dedicado para 
la afición, y de estos que te los lees de principio 
a final. Habla de los tertulianos que a lo largo de 
los años, se han reunido para comentar, historiar y 
discutir del “arte de Cuchares”.
La mesa presidencial estaba compuesta por José 
Miguel Vallés, actual presidente de la entidad, 
el autor del libro Pepe Palacios y el que fuera 
empresario de la plaza de toros de Vinaròs, y que 
se jubiló siendo gerente de la plaza de toros de 
“Las Ventas” de Madrid, Roberto Espinosa. También 
estaba presente, entre otros el que fuera torero 
Roberto Bermejo.
Abría la presentación el presidente de la entidad 

agradeciendo que Palacios escogiera este sitio 
tan “torero” para presentar su libro, y a la vez, le 
agradecía que hubiera aceptado la distinción que 
le otorgaron los de la peña, nombrándolo “Socio 
de honor”.
Pepe Palacios hacia un esbozo de la obra que 
presentaba, la cual salió de las múltiples tertulias 
que tenían y siguen teniendo varios aficionados en 
el mundo de los toros, los cuales se reúnen cada 
fin de semana en el “Bar de la Plaza de Toros”. Son 
muy importantes las notas bibliográficas, así como 
la ilustración del libro a base de 19 caricaturas 
realizadas por el mismo.
Cerraba el turno Roberto Espinosa contándonos 
varias anécdotas de sus tertulias, llenas de interés, 
de curiosidades y de, a la vez, de unos datos 
históricos que Pepe ha sabido reflejar en este libro 
que se presentaba.
Fue también muy importante, el debate que se 

I.R.
El pasado sábado día 29 festividad de San Pedro, 
la coral de nuestra ciudad “Coral Garcia Julbe” tuvo 
actuación doble. Por la mañana cantaba la misa 
de la festividad de “San Pedro” en la Parroquia de 
“Santa Magdalena”. Por la tarde se trasladaba a la 
ciudad de Peñíscola, para ofrecer un concierto, el 
cual y en primera instancia, quedó anulado en las 
fiestas de Semana Santa, debido a las inclemencias 
del tiempo. 
Presentaba el concierto Marina Albalat, que 
agradecía la invitación realizada por los 
organizadores del concierto; Diputació de Castelló 
– Castillo de Peñíscola-, así como al público que 
asistió al mismo.
El programa que nos ofreció su director Rossend 
Aymí i Escolá, fue de lo más variado, en que no 
pudo faltar una pieza del mentor de la coral, 

nuestro bien recordado mossèn Vicent Garcia 
Julbe con la pieza “Salm 46”. Acompañó al piano y 
órgano Enric Melià i Fortuna.
Nuevamente y debido al éxito obtenido en el 
último concierto en nuestra ciudad, se interpretó la 
bella pieza “Les feuilles mortes” armonizada por la 
componente de la coral Marie Vallageas, la cual ella 
mismo dirigió, y que nuevamente fue del agrado 
del público y muy aplaudida. Al inicio de la pieza 
escuchábamos la recitación de Marina Albalat, 
con un preámbulo corto de la letra traducida al 
español.
También tuvo la coral la colaboración del 
trompetista Tony Barberá, que acompañó en la 
conocida pieza del compositor Ennio Morricone, 
bajo el título de “Nella fantasia”. Lo curioso del 
caso, fue que al iniciar con un solo interpretando la 
melodía de la pieza, el público presente aplaudió 

al trompetista, teniendo que saludar Tony Barberá. 
Luego se procedió a seguir con la interpretación.
En conclusión, un buen programa y una adecuada 
interpretación de nuestra coral vinarocense, de la 
cual, todos nos llevamos un grato recuerdo.

Presentación en la “Peña Pan y Toros” de Vinaròs, del libro 
“La tertulia de los Monosabios” de José M. Palacios Bover

Concierto de la “Coral Garcia Julbe” en Peñíscola

abrió con los presentes, todos ellos aficionados, y 
que salen en los 13 capítulos del libro.
Vayan mis felicitaciones primeramente al autor, mi 
amigo Pepe Palacios, luego a la “Editorial Antinea”, 
y finalizo felicitando a la “Peña Pan y Toros” por este 
ya su sesenta cumpleaños.
Espero amigo Pepe, que este libro sea todo un 
éxito.
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Salvador Quinzá Macip

Para el próximo sábado día 03 de este presente mes de 
julio, mossèn Emilio Vinaixa me informa de la realización de 
un interesante concierto dentro de la música coral.
El conjunto se trata de tan solo tres jóvenes seminaristas 
de la nación ucraniana, los cuales han realizado una gira 
europea, y después de ofrecer lo mejor de sus cantos en 
España, los tendremos ante nosotros a las 21 horas de este 
sábado. Incluso si no me equivoco, tienen algún que otro 
registro musical registrado sobre su amplio temario.
En el bello e incomparable marco que es la iglesia arciprestal 
de “La Asunción” de nuestra ciudad de Vinaròs, los tres 
seminaristas nos ofrecerán su concierto de música popular 
y religiosa “a capela”, es decir, que solo se acompañará cada 
uno de ellos con su voz. 
Les invitamos a todos a ver este seguro gran concierto, 
y esperamos que nuestra arciprestal se llene ante un 
importante acontecimiento musical, como en anteriores 
conciertos.
                                                                             

RESSENYES LITERÀRIES  
    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   
Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades.
“ Un asombroso invierno ”,  poemes  de  Joan Margarit
  ( bilingue- Ed Visor, 2017)

Joan Margarit nació en Sanahuja,  Lérida, el  11 de 
mayo  de  1938.  Catedrático  jubilado  en la  Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.
El autor, en esta obra, contempla el paso del tiempo y de la historia en la última 
etapa de la vida. Lo hace con la alegría de lo vivido y de lo que aún queda por 
vivir, con más consciencia y con una tranquilidad  que en otros momentos, 
saboreando y disfrutando sin nostalgias.
Margarit combina como pocos vida y literatura. En estos poemas rinde 
homenaje a Manrique, Verdaguer,  Juan Ramón,  Rimbaud  o  Gil de Biedma.. . 
pero también están la abuela del poeta, la experiencia personal o la realidad 
histórica de la Barcelona de su juventud, aquella que “encendía muy pocas luces 
en las noches pobres de aquel país infame”.
Tensión ética entre el ayer y el hoy de un hombre que optó por tomar la senda 
de la dignidad, la honestidad, no teme enfrentarse con la verdad : El olvido 
jamás me hará inocente./ En cambio la ignorancia siempre me hace culpable.                                                                               
Usa un lenguaje corriente, comprensible,  trasmite una asombrosa capacidad 
de empatía.
Este libro lo trabajó la Tertulia Literaria Ágora en un lugar muy especial : el 
Albergue de la Pastora (Vallibona). Su hermoso entorno dio cobijo a nuestra 
admiración por los versos de Joan Margarit.  La propuesta de trabajo era sencilla 
: cada persona leía la estrofa o poema que más le hubiese impresionado, 
posteriormente daba razones de su elección y se entablaba un diálogo . 
Juntos aprendimos a no tener miedo de la poesía , a interpretar sus símbolos y 
descubrir sus mensajes . Y más exacto todavía : la poesía de Margarit fue lo que 
él mismo insiste en sus entrevistas : conocimiento. Allí estábamos, a la par que 
recitábamos sus versos , preguntándonos el porqué de las cosas , analizando 
las diferentes etapas de la vida y el como nuestra actitud se modifica según 
aconteceres .
Leer este libro de Joan Margarit ha resultado apasionante en la medida en que 
nos muestra una poesía cercana y próxima . El autor no esconde sus mensajes 
en enigmáticos versos . Todo lo contrario . El dolor , el amor , la tristeza , la 
dignidad , son contenidos que se suceden sin amagos .  
Joan Margarit afirma que un poema para ser bueno no ha de decir mentiras. 
Quienes estábamos allí coincidimos que sus versos  eran verdad en la que en 
muchos momentos cualquiera puede reconocerse a sí mismo . 
“ Las personas necesitamos imperiosamente alguna herramienta 
incompatible con la mentira. La poesía es una de las más potentes. La verdad 
y la belleza juntas. No siempre lo están . Cuando esto sucede tiene mucho que 
ver con el amor. Entonces sí ”
(Epílogo “Un asombroso invierno”)
Carmen Llopis ( TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA )
Propera  Cita :
      DIVENDRES  20  de setembre   , 17h. 30’     BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS  
“El amor en los tiempos del cólera ”
Gabriel Garcia Márquez

Próximo “Concierto de música 
popular y religiosa ucraniana”
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Vinaròs va donar divendres 21 de juny el 
tret de sortida a la Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere, que seran les més participatives 
de la història, amb 35 representants -30 
dames i 5 cavallers- en la seva cort d'honor. 
A les 19.30 hores el volteig de campanes 
des de l'església Arxiprestal anunciava 
el coet inaugural que les reines, Carmen 
Espuny i Ariadne Pablos, i l’alcalde, Guillem 
Alsina, van encendre des del balcó davant 
el públic que omplia la plaça Parroquial.  
Mentre els xiquets i xiquetes recollien els 
regals que van caure després de la traca, 
la cort d'honor de les festes va baixar al 
costat dels nanos i gegants, acompanyats 
pel joglar i les autoritats, iniciant 
la cercavila amb l'acompanyament 
de la música de La Alianza fins a 
arribar a la carpa de festes del port. 
Allí, en el gran envelat, va tenir lloc 
la proclamació de les reines i dames i 
cavallers, acte presentat per Mariola 
Nos Mateu, en el qual es van imposar 
les bandes als membres de la cort 
d'honor per part de l’alcalde, Guillem 
Alsina i del regidor de Festes, Marc 
Albella. A continuació, va ser el torn del 
discurs de la mantenidora de les festes, 
l'enginyera Alegria Adell Julián i de 
l’alcalde Guillem Alsina, i posteriorment 
es va iniciar la cercavila per a procedir 
a la inauguració del Reial de la Fira.  
La traca pels carrers de costum i una 
actuació musical en l'escenari del 
Platjafest van concloure la primera 
jornada festiva.

Vinaròs dóna la benvinguda a l'estiu amb l'inici de la Fira i Festes
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Durant el segon dia de festes, els 
actes van continuar. Al matí va tenir 
lloc la “Jornada del Mar” en la qual 
de 220 persones es van donar cita 
en la llotja de peix de Vinaròs, per 
a conèixer de primera mà el nou 
projecte de turisme pesquer que 
estan duent a terme la Confraria 
de Pescadors, l'Ajuntament i 
l'empresa social Trip&Feel.
A la tarda, tot i la cancel·lació de 
la correguda de bous, a les 17 
h va tenir lloc a la Peña Taurina 
Pan y Toros el compliment a les 
reines, dames i cavallers de la Fira 
i Festes i la tradicional cercavila 
fins a la plaça de bous, amb 
l’acompanyament de la Societat 
Musical la Alianza de Vinaròs. Al 
matí, la colla de Nanos i Gegants 
va celebrar els 75 anys de la família 
Ulises i dels primers gegants. 
També es va donar la benvinguda 
als  seus nous membres i 
posteriorment va realitzar-se una 
cercavila pels carrers principals de 
la localitat. A més, a la llotja de peix 

es va poder viure l’experiència de la 
pescaturisme i es va degustar una 
fideuada, a més d’altres activitats. 
Des de les 18 h fins a les 22 h El  Pati 
del Mercat va amenitzar la tarda 
a tots els assistents amb música 
en directe. També a la tarda, a 
la Fundació Caixa Vinaròs es va 
inaugurar l’exposició “Tot Santos”, 
dedicada al músic vinarossenc. 
A les 19:30 h va tenir lloc el 
tradicional concert de festes de la 
Coral García Julbe juntament amb 
la Coral Sant Marc de Xert i el Cor 
Pentecosta de Castelló
Després de la traca, La Societat 
Musical La Alianza de Vinaròs va 
oferir  el Concert de Ballables a la 
pèrgola del passeig del Colom
A partir de les 23:30 h, a l’escenari 
del PlatjaFest es van iniciar un 
seguit d’actuacions musicals 
amb el grup El Columpio Asesino 
o el DJ Maadraassoo i Meneo. 
L’escenari de l’envelat, per la seva 
part, va comptar amb l’actuació de 
l’Orquestra Pasarela.

75 aniversari dels Nanos i 
Gegants, els ballables de La 
Alianza i  l'Exposició Tot Santos
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El primer diumenge de festes va coincidir, 
aquest any amb la revetlla de Sant Joan.  
Aquesta jornada va estar marcada per l’arribada 
de la Flama de Canigó, que va tenir lloc a les 
18 h a la pèrgola del passeig Blasco Ibáñez. 
En aquest cas, va variar de lloc i no es va fer 

a les portes del consistori, com normalment 
se sol fer, ja que va coincidir en horari amb la 
celebració del Corpus. 
Destacar que al matí va ser el torn per fer esport. 
En aquest cas el club de birles va organizar una 
tirada local de festes, en què van participar 

autoritats municipals. També ho van fer en el 
trofeu Cocemfe de bàsquet en cadira de rodes 
que va tenir lloc al pavelló poliesportiu.
A les onze de la nit  es va disparar la tercera traca 
d'aquestes festes, en aquest cas, la traca lenta 
pels carrers de costum.

Revetlla de Sant Joan
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Vinaròs va celebrar el 24 de juny la 
festivitat de Sant Joan, jornada central 
de la Fira i Festes, amb actes de tota 
mena, des de religiosos a esportius i 
culturals. La missa major, el VII Seguici 
Popular i el lliurament del XXV Alé 
Vinarossenc van ser actes destacats.  
La Unitat d'Hospitalització 
Domiciliària del Departament de 
Salut de Vinaròs va rebre a la tarda 
a l'auditori municipal la distinció Alè 
Vinarossenc que cada any atorga 
la Fundació Caixa Vinaròs a un 
vinarossenc o entitat de la ciutat per 
a reconèixer la seva trajectòria. Els 
integrants d'aquesta unitat mèdica 
que abasta els municipis de Vinaròs, 
Benicarló, Alcalà de Xivert, Peníscola 
i Santa Magdalena de Polpís, van 
rebre el premi de mans del president 
de la Fundació Caixa Vinaròs Manuel 
Molinos i la dama de l'entitat Isabel 
Sebastià. Abans del lliurament, 
l'auditori va acollir per als assistents 
l'espectacle “L’ atzar”, de Pepa Plana. 
Al matí, com és costum, es va sortir 

en processó des del carrer de Sant 
Joan, amb la colla de dolçaina i tabal 
de Nanos i Gegants, acompanyant 
al sant, amb majorals, autoritats 
i corts d'honor major i infantil. 
Després va tindre lloc la missa a 
l'església Arxiprestal, concelebrada 
per mossèn Emili Vinaixa. En ella 
van estar presents en primeres 
files les reines, dames d'honor i 
cavallers, amb el vestit regional i 
també l'alcalde, Guillem Alsina i 
altres edils de l'Ajuntament. La missa 
va comptar amb les dues imatges 
de Sant Joan, propietat dels veïns 
del carrer, una d'elles és una talla 
de fusta esculpida a principis del 
segle XIX, restaurada fa dos anys. 
Una altra de les celebracions 
d’aquesta jornada va ser el VII seguici 
popular, organitzat per Les Camaraes, 
en el qual també van participar la 
Muixeranga de Vinaròs, la Colla de 
Dolçaina i Tabal i l' Associació Cultural 
Ball de Dimonis. Va ser també el dia 
dels festivals de gimnasos.

La Unitat d'Hospitalització 
Domiciliària rep la distinció Alé 
Vinarossenc
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La cort d'honor de les festes de Vinaròs es 
va vestir de gala per a assistir al sopar en el 
seu honor en el gran envelat del port. Va ser 
potser el sopar de gala més multitudinari que 
es recorda, ja que cal recordar que hi havia 
aquest any un total de 35 dames i cavallers 
com a representació de col·legis i entitats de 
la localitat. I és que més de 700 comensals 
van assistir a aquest esdeveniment que es va 
iniciar amb la concentració de reines, dames 
i cavallers en el rellotge solar del port per a, 
a continuació, realitzar una cercavila fins a la 
carpa. Allí l'associació d’hosteleria va servir 
l'exquisit sopar i, en concloure, va haver-hi 
una revetlla popular oberta al públic amb 
música a càrrec de l'orquestra Atalaia. 
La jornada festiva va ser més relaxada, 
després d'haver passat la jornada central de 
Sant Joan amb una gran quantitat d'actes 
de tota mena. Així i tot, el mesón de la tapa, 
situat en la part oest del Reial de la Fira, 
continuava amb molt de públic amb ganes de 
degustar tapes i passar una estona agradable.  
A la tarda va ser també moment de gaudir del 
teatre amb les obres “Mary Poppins” i “L'altra 
mirada” a l'auditori municipal, a càrrec dels 
alumnes de teatre musical de l' Escola d’Arts 
Escèniques Guirigall. També es va poder 
gaudir d'un concert en l'escenari “Bandarres” 
del passeig marítim de la localitat, al costat 
de la pèrgola del passeig Blasco Ibáñez, amb 
l'actuació de Fakir& Kawak Youthical VYBZ. 
La jornada festiva va concloure amb la traca 
popular pels carrers de costum, sempre 
concorreguda. 

La cort d'honor es vesteix de gala en el sopar més multitudinari
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La jornada festiva es va iniciar amb el 
repartiment de lots de Sant Joan als 
majors en el mercat municipal, repartits 
per autoritats municipals i cort d'honor 
de les festes. També va ser el dia dels 
preus populars en la fira, que durant tota 
la jornada va estar plena especialment de 
públic infantil i familiar.
Al matí entitats locals van organitzar 
diferents esdeveniments. Va ser el cas de 
la Penya Barça, amb un concurs de pintura 
infantil, xocolatada i animació en la seva 
seu o la celebració del torneig Adventure 
Futbol Sala en el pavelló poliesportiu que 
va organitzar el Club Esportiu Vinaròs F.S.
D'altra banda, a la tarda alumnes de 
l'escola de música La Alianza van realitzar 
una audició, mentre a l'antic col·legi Sant 
Sebastià, els alumnes de l'escola d'adults 
van inaugurar la seva mostra de treballs i 
l'exposició del cinqué concurs fotogràfic, 
i en l'escenari “Bandarres” de la pèrgola 
del passeig Blasco Ibáñez va actuar 
Lorena Bonet. 
D'altra banda, l'acadèmia de ball Locura 
va omplir de públic l'envelat del port 
amb el seu festival infantil.
A la nit va ser el moment de gaudir de 
la gastronomia tradicional, amb la nit 
de cuina vinarossenca que organitza 
anualment la Fundació Caixa Vinaròs 
per aquestes dates. En aquesta ocasió, 
Francisco Llopis del restaurant Vinya 
d’Alòs va oferir el plat típic “arròs caldós 
del senyoret”. L'esdeveniment va tenir 
lloc en la carpa de l'avinguda de l'Atlàntic.

La nit de la cuina vinarossenca
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Al llarg de la tarda de la jornada del 27 de juny, 
l'auditori municipal Ayguals d'Izco va rebre les 
audicions de final de curs d'ESMUVI, tant de dansa 
com de música. A més, a la plaça parroquial els 
alumnes de metall de l'Escola de Música la Alianza 
van realitzar també les audicions que marquen el 
seu fi de curs.
A partir de les 18 h es va iniciar a l'escenari 
PlatjaFest la segona Holi Beach Electronic Festival, 
en aquesta ocasió per a majors de 16 anys, amb 
una gran participació dels joves i amb alguns dels 
DJ's més esperats del moment com Juacko, Juanjo 
García o Albert González que van fer vibrar a tots 
els assistents.
A més, l'escenari Bandarres va comptar, en aquesta 
ocasió, amb la primera actuació del nou grup local 
anomenat Projecte Castor el qual va tenir una 
bona rebuda per part de tot el públic assistent
A la nit va tenir lloc a l'envelat de l'Atlàntic un dels 
esdeveniments més populars i participatius de 
les festes. Amb una gran afluència de gent i amb 
la presència de les diferents entitats de la ciutat, 
es va celebrar el Sopar a la fresca. Posteriorment, 
com de costum, es va realitzar un homenatge 
a les reines i dames en el seu 25 aniversari i 50 
aniversari.
La jornada va concloure amb la tradicional traca 
pels principals carrers de la localitat i la posterior 
cercavila a càrrec d’ESMUVI.

Jornada central musical i participativa
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ABRIMOS
TODOS LOS
DOMINGOS
Y FESTIVOS

VINARÒS
La revetlla de Sant Pere es va iniciar amb el Trofeu de Petanca 
de Sant Joan i Sant Pere celebrat a la zona de birles i petanca 
de la localitat.
Al migdia, va tenir lloc a la platja del Forat del Forat la ja 
tradicional Hissada de la bandera Blava a les platges del Fora 
Forat i el Fortí. Aquestes banderes blaves s'afegeixen a les 
distincions Qualitur que cada any atorga l'Agència Valenciana 
de Turisme i reconeixen l'excel·lència ambiental de les platges, 
així com la bona qualitat dels serveis que s'ofereixen als 
banyistes.
A la tarda va tenir lloc a la Plaça Constitució un taller-assaig 
de la Muixeranga de Vinaròs així com el concert de fi de Curs 
dels alumnes de la professora Olga Culicova de l'escola d'arts 
escèniques Guirigall. A les 19.30 h, com cada tarda, la cercavila 
al so de la dolçaina i el tabal a càrrec dels Nanos i Gegants va 
emplenar de música els principals carrers de la localitat.
Durant la nit de la revetlla de Sant Pere va tenir lloc el Sopar de 
Gala del Casino en el qual la cort d'honor adulta de la ciutat es 
van tornar a vestir de gala.
Pel que fa als aspectes musicals de la jornada, l'escenari 
PlatjaFest va rebre la festa de La Room on the Beach mentre 
que l'envelat, per la seva part, va comptar amb l'actuació de 
l'orquestra Diamante.

Hissada de bandera blava 
a les platges i sopar de 
gala del “Casino”
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Sant Pere, dia festiu local, es va celebrar 
amb la missa solemne en honor al sant 
a l'església de Santa Magdalena.
Al matí es va iniciar la primera edició 
del torneig mixt 4x4 de Volei Platja, 
organitzat per l'associació de Volei 
Platja El Fortí Vinaròs. El torneig que 
es va allargar durant tota la jornada, va 
comptar amb més de 50 participants, 
entre nois i noies.
Per una altra banda, durant aquesta 
jornada festiva va tenir lloc la XXIX 
trobada de Nanos i Gegants amb la 
plantada dels diferents Nanos i Gegants, 
la recepció de les colles a l'ajuntament 
i, ja entrada la tarda, la cercavila pels 
principals carrers de Vinaròs.
Des de les 18 h fins a les 22 h el pati 
interior del mercat municipal, va acollir 
el Pati del Mercat en què els assistents 
van poder gaudir de música en directe.
A més, la tarda del dissabte, va estar 
marcada pel festival de fi de curs de les 
Camaraes que va tenir lloc, en aquesta 
ocasió, a l'auditori municipal d'Ayguals 
d'Izco.
La nit de Sant Pere va estar amenitzada 
amb diferents actuacions a l'escenari 
Platja Fest que van comptar amb 
una gran assistència de gent. Combo 
Calada, Macondo o el grup català 
Oques Grasses van ser els encarregats 
de tancar les actuacions musicals 
d'aquestes festes..

Festivitat de Sant Pere
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Vinaròs va tancar diumenge 30 de 
juny la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere de forma espectacular, amb un 
dinar de germanor a base de paella a 
l'Envelat i un espectacle piromusical 
disparat a la platja del Fortí que va 
posar el punt final a les celebracions. 
Aquesta vegada els focs artificials 
van ser a càrrec de Pirotècnia Tomás, 
i l'acompanyament musical a base de 
temes amb accent femení. El passeig 
es va omplir de gent de totes les edats, 
que va assistir a aquest tancament de 
les festes de la localitat.
Abans del piromusical es va celebrar 
al passeig Colom la tradicional 
cantada d'havaneres així com el 
concert coral conjunt a càrrec de 
l'Orfeó Vinarossenc, la Coral Juvenil 

Sant Sebastià, la Coral Infantil de la 
Misericòrdia i la Coral de l'ESMUVI. 
Anteriorment, al migdia va tenir lloc 
el concurs de paelles d'entitats locals, 
celebrat en la Carpa de Festes Envelat 
del port pesquer.
El menjar de germanor va omplir tota 
la carpa i els seus voltants amb els 
membres de totes les entitats culturals, 
socials i esportives que aporten dama. 
En primer lloc va quedar la Societat 
Musical La Alianza, en segon lloc la 
comparsa Pensat i Fet i tercers va ser 
El Club de Tenis. El jurat del concurs va 
estar format per les dames i cavallers 
de festes (majors i infantils) i el regidor 
de Promoció de la Ciutat, Interès 
Turístic, Projecció Festiva i Relacions 
Institucionals, Marc Albella.

Les paelles i el 
piromusical: el punt i 
final de la fira i festes
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Un gobierno 
municipal débil
Por Lluís Gandía

OPINIÓ 

Festes 2019: Vinaròs, capital 
comarcal de la festa!!
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Cada 4 anys, pel que respecta 
a l’organització de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere, una nova 
corporació, fruit del resultat 
de les eleccions municipals, 

es presenta a la ciutadania acudint a uns actes 
que ha decidit i organitzat l’anterior corporació. 
Això provoca, de vegades, que les festes puguen 
ser continuistes respecte a passades edicions, 
o puguen donar lloc a descoordinacions greus 
si l’equip de govern és clarament diferent de 
l’anterior.
Aquest any les festes han estat programades per un 
regidor, Marc Albella, que continua com a regidor 
de festes, i continua amb un full de ruta exitós, com 
a mínim, i que podem dir, sense por a equivocar-
nos, encertat. Perquè és un encert disposar de tot el 
front costaner, des de Fora el Forat fins al port, per a 
realitzar els actes principals i més multitudinaris de 
les festes de Sant Joan i Sant Pere.
Fira d’atraccions, que va començar amb un 2x1 
el dijous abans de l’inici oficial, plena de gom a 
gom; Platjafest, a la carpa jove, amb actuacions per 
a joves i no tan joves (tributs), que van veure un 
aforament (si es pot dir) de més de 2000 persones; 
l’envelat, que va arribar el dia 29 per la nit, a pics 
de 4000 persones, però que no va baixar de les 
2000 persones la resta de les revetlles; la Holi 
party del dimecres amb 1800 assistents, o la del 
dijous, amb 1200; el sopar a la fresca, amb 3000 
persones sopant junts a la Carpa de l’Atlàntic; el 
concurs de paelles, amb 2000 comensals o el sopar 
de gala amb 603 assistents, marquen unes festes 
de RÈCORD. I no cal parlar de la gent passejant, tots 
els dies i nits, pel nostre magnífic passeig, omplint les 
terrasses dels bars i restaurants i assistint a diferents 
actes multitudinaris a la pèrgola, com el concert de 
ballables,  la trobada multitudinària de gegants, o 
les actuacions, més reduïdes però també exitoses a 
l’espai Bandarres, plaça Constitució, carrer Major, raval 
Socors o el Pati del mercat. I a banda, els espais propis 
dels torneigs de les diferents entitats esportives o les 
entitats com GENSANA, ESPLAI o LOCURA que ens 
han permet gaudir dels seus festivals. I d’altres que 
segur ens deixem en aquest llistat però no per ser 
menys importants, simplement perquè no es disposa 
d’espai en aquest escrit.
Podem dir que es tracta de les festes de Sant Joan i 
Sant Pere més participatives i que han donat lloc a que 
es parle de festes comarcals, pel seu abast i presència 
massiva de visitants de les ciutats i pobles veïns de la 
Comunitat Valenciana i de les Terres de l’Ebre.
I una nota molt positiva: les dades d’incidències de la 
Policia Municipal, que juntament amb la Guàrdia Civil 
han estat totes les festes de vigilància permanent i ens 
han permès gaudir-les amb seguretat i tranquil·litat, 
han estat un total de 12 alteracions de l’ordre públic 
les produïdes aquestes festes, enfront de les 19 de 
l’any passat, tot i la massificació de la major part dels 
actes. Pel que fa a les intervencions sanitàries fetes 
per la CREU ROJA, han estat un 25% menys que l’any 
passat.
Volem donar les gràcies, per tant, als cossos de la 
Policia Municipal, Guàrdia Civil, Creu Roja, brigada 
de l’ajuntament i treballadors de l’UTE de neteja i 
escombraries, que han permès, amb el seu esforç 
i implicació, que cadascun dels actes es pogués 
realitzar amb garanties i normalitat.

DESPRÉS DE LA FESTA
Per S. Fabregat

Como ocurre cada 
cuatro años el inicio de 
legislatura coincide con 
las fiestas de San Juan y 

San Pedro, una situación que ralentiza el inicio de 
la actividad municipal hasta los primeros días del 
mes de julio. 
Lo que sí se observa desde la noche electoral, y 
sobretodo desde los hechos que salieron a la 
luz 48 horas después de cerrar las urnas, es la 
debilidad del gobierno municipal presidido por 
Guillem Alsina. Y no lo decimos por el mero hecho 
de ser un gobierno de tan solo 10 concejales 
sino por el cambio en el reparto de concejalías 
que generará más de una disputa interna en el 
gobierno local.
En los cuatro años anteriores el tripartito se limitó 
a dejar correr el tiempo, sin lograr ni uno solo de 
los proyectos anunciados y ahora se antoja difícil 
que puedan recuperar el tiempo perdido.
Tampoco nos creemos las promesas de Guillem 
Alsina que pedía el voto para el PSOE para “cerrar 
el circulo de influencia socialista entre Madrid, 
Valencia y Vinaròs”. Pues bien, a las primeras 
de cambio, el PSOE de Benicarló ha pasado por 
encima de los socialistas vinarocenses como un 
rodillo y se ha adjudicado el diputado provincial 
que fue anunciado para Vinaròs.
Y como es costumbre el ahora Alcalde, Guillem 
Alsina, sin decir ni una sola palabra, sin   alzar 
la voz para defender la capitalidad comarcal y 
la influencia que dijo que tenía en su partido. 
Mal empezamos y mucho nos tememos que 
situaciones como esta se repitan de forma 
reiterada a lo largo de la legislatura.
Vinaròs necesita un gobierno fuerte para exigir a 
la Generalitat Valenciana que se deje de excusas 
e invierta en el segundo centro de salud, en 
el colegio Jaume I, en la mejora del hospital 
comarcal, en nuestro puerto pesquero y en 
aquellas infraestructuras que siguen ahora igual 
que hace cuatro años.
Desde el Partido Popular estamos dispuestos 
a tender la mano al gobierno municipal para 
reivindicar todas las mejoras e infraestructuras 
que Vinaròs necesita. Ofrecemos nuestra fuerza 
para que Vinaròs consiga de una vez por todas 
las inversiones que nos garanticen un futuro 
mejor. Dependerá únicamente del gobierno local 
aceptar o no nuestro ofrecimiento. 
El diálogo no se anuncia en entrevistas en el 
Diariet sino que se practica todos los días en la 
acción de gobierno. Nuestra mano está tendida y 
lo hacemos públicamente porque nos lo creemos; 
ahora falta por ver como quiere gestionar el 
gobierno de Alsina y Fibla.

Una vegada ha passat la voràgine 
de les festes majors tornem a 
emprendre la feina quotidiana. 
I aquesta vol dir emprendre les 
regidories que ens han estat 

encomanades en la nova composició del govern 
local. 
Des de tota l’agrupació de TOTES I TOTS SOM 
VINARÒS ho emprenem de nou amb energia i 
amb moltes ganes.  Experiència i joventut és el 
valor afegit a les ganes per posar en marxa les tres 
regidories que s’han aconseguit després d’unes 
llargues negociacions amb els socis de govern. 
No anem a fer en aquest moment cap anàlisi de 
les regidories que durem endavant ni tampoc 
a fer cap anunci de projecte concret, tot es farà 
en el seu temps. De totes les maneres ho tenim 
tot especificat en l’acord de govern que vàrem 
desenvolupar de forma conjunta i que farem públic 
per al coneixement general. Podem explicar que 
està basat en els programes electorals de les dues 
formacions polítiques que conformem l’equip de 
govern actual i en els que vàrem coincidir amb més 
d’un 90% de les propostes.
També és cert que també hi ha moltes coincidències 
en els programes electorals de tots els altres 
partits que formen el consistori i als que els diem 
que també poden aportar els seus punts de vista 
per aconseguir un poble millor. La participació 
de tots és imprescindible. Cal dir que lamentem 
que els companys de Compromís no s’hagen 
incorporat a l’equip de govern, si bé entenem el 
seu posicionament, confiem que aporten el que 
puguen pel bon govern de la ciutat
Temps haurà d’anar analitzant la marxa del govern 
municipal i de veure les propostes nostres i de 
les altres regidories, ja que esperem que siga un 
govern transversal i que aprofite el treball fet en els 
darrers quatre anys.
Per acabar volem tornar a parlar de festes i dir 
que estem molt contents que el Vicepresident 
de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau i  les 
diputades a les corts Valencianes i a les Generals, 
Cristina Cabedo i Marisa Saavedra, van estar 
a Vinaròs per participar en un dels actes més 
populars i multitudinaris de les festes com va ser el 
sopar a la fresca. 
.
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OPINIÓ 

PACTO A LA TORERA  

Manuel Villalta
LA FIRA I FESTES D'ENGUANY 

Per Mirella Extrem

Enguany, les festes 
de Sant Joan i Sant 
Pere 2019 les he 
analitzat des de 

dos perspectives diferents; com a ciutadana i com 
a membre del Consell de Festes. I és per això que 
envio aquestes línies amb el propòsit d'analitzar-les 
sense ànim d'ofendre ningú. Les puc definir com 
molt participatives però també han sigut caòtiques. 
I el motiu principal és la gran abundància d'errors al 
llibret de festes i les queixes que ens ha fet arribar 
la ciutadania.
Tot i que la programació destacava fa uns dies a la 
premsa provincial per comptar amb més de 100 
actes, des del col·lectiu de Compromís per Vinaròs 
va avisar fa uns dies per les xarxes socials dels errors 
presents. I és que el segon dia de festes (22) vam 
presenciar fins quatre errors en diferents actes; 
el nom d’una entitat mal escrit, dos horaris i una 
ubicació errònia i un acte que apareixia en un altre 
dia. 
Ha hagut famílies que s'han queixat per la falta de 
difusió per part de l’Ajuntament i les seues xarxes 
dels canvis en la programació en hores, llocs i 
dates. Altres queixes són d’assistir a actes amb 
“entrada gratuïta” i descobrir in situ que requerien 
d’entrada en paper prèvia o que l’entrada superava 
l’aforament legal de l’espai (el cas de l'Auditori) . Per 
conseqüència, surten perjudicades tant les entitats 
encarregades dels actes per no rebre la participació 
ciutadana esperada i alhora les famílies i infants 
assistents als actes que ja no podien gaudir. 
I què dir de la falta de banys portàtils a la carpa de 
la platja? On la mar alguns dies per la nit té més 
orina que sal... O del ja conegut botelló de darrere 
l'Envelat i la brutícia llançada al mar? Entenc que 
hi ha fets responsabilitat de l'Ajuntament, però 
la brutícia també és un factor a tindre en compte 
per la ciutadania i això en gran part està sols en les 
nostres mans. 

Como hemos comprobado hace unos dias se ha 
firmado el pacto de gobierno en el Ayuntamiento 
de Vinaròs entre el Partido Socialista y Tots y Totes 
Som Vinaròs.
Hemos comprobado como en dicho pacto los 
que en la legislatura pasada votaron a unos para 
la alcaldia ahora han sido los unos los que han 
votado a los otros para la alcaldia.”Cosas de la 
polítíca.”
Lo que ha sido curioso es que los que hace 4 años 
entraron en el Ayuntamiento para cambiarlo 
todo, para hacer otra política y otra forma de 
gobernar  se han llevado un buen varapalo 
electoral. ¿Sera que la gente después de visto lo 
visto durante los 4 años de legislatura no se ha 
quedado convencida.?
Y también es curioso que los de la nueva política 
hayan votado a los de la CASTA, a los de la vieja 
y caduca política.¿Sera que no abran querido 
quedarse sin su parte de pastel y han firmado un 
“pacto a la torera.”
El que no ha firmado el pacto sino que lo ha roto 
ha sido el regidor del PVI. Según dijo el mismo 
que se pasaba al grupo mixto para a si desde 
dicho grupo defensar los intereses de Vinaròs.Se 
ve que desde el PVI no los defendia.
El regidor de Ciudadanos ni se ha cuestionado el 

entrar en el equipo de gobierno. Lo que esta claro 
y se viene comprobando en Vinaròs des de hace 
años, es que todos defienden los intereses del 
pueblo, pero cada uno por su cuenta. La unidad 
política no existe en Vinaròs.
El que también decidió no formar parte del 
equipo de gobierno ha sido el PVI. Bueno 
decidir no formar parte no. Formar parte si pero 
eligiendo como alcaldesa a su cabeza de lista. 
Como añora el PVI tiempos pasados. Pero en 
política las circustancías de cada momento son 
en cada momento.
El que también se ha quedado fuera del pacto ha 
sido Compromis. Claro les ofrecieron  la concejalía 
de fiestas pero las únicas fiestas que podían 
organizar eran los pasacalles de la charanga y 
alguna despedida de soltero.
El mismo partido opina que si esa actitud es 
debido a lo ocurrido con el cabeza de lista que 
se presentó en la actual legislatura. Aunque se 
debería de haber tenido en cuenta que no todos 
son iguales, y que Compromis ha estado 4 años 
formando parte del equipo de gobierno.
Pero bueno sea como sea a lo hecho pecho. Y 
el pacto que es lo que interesa ya esta firmado 
aunque sea,
“un pacto a la torera.”

Mediante esta carta queremos expresar nuestro agradecimiento al servicio de UHD del Hospital de 
Vinaros por la profesionalidad, cercanía   y buen hacer que demostraron los días que acudieron a 
nuestro domicilio.  
Nos sentimos atendidos y lo que es más importante,apoyados, tanto en su atención física como 
Telefónica. Su  empatia y calidez han sido muy importantes en estos días tan duros para nosotros.
Aprovechamos la ocasión para felicitar al servicio por su merecido premio  " Ale Vinarossenc"
Durante los días previos al ingreso en UHD, nuestra familiar estuvo ingresada en el hospital, y queremos 
extender este agradecimiento a tofo el personal de   Urgencias y la planta de Especialidades B que 
también demostraron gran profesionalidad, sensibilidad y paciencia. 
Esperamos que esta carta sirva para animar a los profesionales sanitarios y también directivos en 
general a seguir trabajando con tanta humanidad y a cuidar nuestro sistema sanitario.

Carta  de agradecimiento al personal sanitario.

Familia de  Francisca Chillida Sales

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII, 24 - BENICARLÓ

T’atreveixes a 
provar-la?!?
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE JUNY DE L’ANY 2019 (I)

SOCIETATESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Gamba narval 

Los barcos arrastreros estarán parados en verano

Se inició la anual veda del arrastre
En éste periodo de dos semanas, el estado de la mar fue de calma. Las capturas en la semana pasada fueron 
buenas en todas las modalidades, pero la presente ha fallado el peix blau de la llum y los pescados y mariscos 
del bou. Y las cotizaciones en lonja se mantuvieron estables para la mayoría de las especies.
La pesca de arrastre, hasta final de mes subastó cigala, gamba, calamar, choquito, pescadilla, salmonete, 
gallo, rape, peluda, caracol, galera, móllera, pulpo roquero y blanco, canana y morrallas. Y el actual periodo 
semanal, los ocho barcos comenzaron la veda de dos meses (julio y agosto) para la regeneración de los 
recursos marinos.
El cerco, la pasada semana una traíña pilló a diario una media de 200 cajas de boquerón (8 Kg/caja) y 100 de 
sardina. Y la presente navegó hacia aguas de Burriana.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mitad se dedica al langostino. Dos van a la sepia y mabre. Dos 
al lenguado, rombo, tigre y palaí. Y otro par a la langosta, bogavante, pargo, raya, cabracho, corva y brótola.
Y el palangrillo costero, una atrapó con anzuelo bacoreta, siendo piezas de 5 a 12 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Plan de gestión para el Mediterráneo
El parlamento Europeo aprobó el Reglamento por el que se regulará el Plan Plurianual para las extenuadas 
especies demersales de la cuenca Mediterránea Occidental, o sea, la zona sobre la que se actuará concentra 
el 31% de la pesca de todo el Mediterráneo.
Éstas medidas afectarán a 10.900 embarcaciones, de las que 5.450 son de Italia, 4.300 de España y 1.150 
de Francia, con planes sin TACs, pero si adaptativas y modificándose en función de las fluctuaciones de los 
recursos marinos informados por los científicos.
Ello va encaminado a la aplicación del RMS, que se realizará cinco años después de la entrada en vigor del 
Plan, en enero de 2020.
Las gestinones del esfuerzo pesquero se basan en días y horas de jornada de pesca, asignadas para cada 
segmento de la flota y tipo de pesquería, costeras demersales y de gran fondo, partiendo del promedio 
realizado entre 2015 y 2017.
El primer año se reducirá la extracción en un 10% y el los cuatro siguientes subirá hasta el 40%.
Habrán prohibiciones y restricciones para arrastreros en lugares de las seis millas desde el litoral, etc. con 
excepciones en fondos de mas de 100 m. de profundidad en tres meses y con reducciones de capturas de 
un 20% en pescadilla.
De momento aún no se ha activado la medida, y las normas, etc., son a priori flexibles.

Deu el seu nom per tindre una banya molt 
llarga que s'assembla a la dent (unicorn) 
del cetaci narval. És una de les gambetes 
de la família Pandalidae i del gènere 
Parapandalus. El seu nom científic és 
Plesionika narval. 
Este crustaci decàpode corporalment està 
dividit en dos seccions. El cefalotòrax, 
on del front li sobreïx cap avant i recte el 
característic cuerno quasi tres vegades 
mes de llarg que el cap, amb 60 dents 
iguals en el bord superior i 50 en l'inferior. 
Un ull a cada costat. Cinc parells de 
potes marxadores sense pinces, sent 
els tres últims molt llargs. Dos parells 
de llarguíssimes antenes amb funcions 
olfactives, tàctils, etc. I l'altra secció, 
l'abdomen format per set segments 
articulats que es poden plegar per a baix i 
cap a dins. L'últim forma el palmito cabal, 
que li dóna una forta propulsió per a fugir 
cap arrere al tancar el cos. Talla 9 cm. sense 
comptar la banya. 
De color vistós roig i rosa, amb bandes 
longitudinals blanquinoses. Després de 
l'acoble a la primavera, ella portarà els 
blavosos ous davall la zona abdominal. 
Creix per mitjà de mudes del seu 
exoesquelet quitinós a manera de 
cuirassa. Habita en eixams prop de pedres 
amb vegetació, inclús en coves a gran 
profunditat. S'alimenta de plàncton, 
herbes i carronya. Es captura amb arts 
d'arrossegament i nasa. És un marisc de 
valor comercial mig. Les seues saboroses 
carns estan bones salades com a quiquilles, 
bullides, fregides, torrades.

PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                   927 Kg
Escrita (Raya)                        970
Mantes (Batoideos)                   3
Besuc (Besugo)                      852
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)   610  
Caballa (Verdel)                          172
Vetes (Cintas)                               196
Congre (Congrio)                           415
Gall (Pez de San Pedro)                131           
Orà (Dorada)                                  321
Móllera (Fanéca)                            800
Gallineta (Cabracho)                      128
Sorell (Jurel, Chicharro)               5.732
Asparrall (Raspallón)                   1.180
Palá (Lenguado)                               45
Lliri (Anjova, Saltator)                        7

Llobarro (Lubina)                               3
Aranya (Araña, Vívora)                   728
Pagell (Pagel, Breca)                   7.012
Peluda (Solleta)                             409
Lluç (Pescadilla, Merluza)          3.181
Rap (Rape)                                  2.065
Espet (Espetón)                             482
Jurioles (Rubios, Lucerna)              72      
Moll (Salmonete)                           4.367
Morralla (Serranos, etc)                1.461
Sardina                                            232                    
Letxa (Verderol, Pez limón)              81
Sorella (Jurel real)                           316
Llussara (Bacaladilla)                     311
Llisa (Mújol)                                 2.015
Pagre (Pargo)                                    6
Biso (Estornino)                            565

Gatet (Pintarroja)                            127
Rata (Miracielo)                               249
Palometa (Palometón)                    103
Corva (Corvallo)                                  2
Gallo (Miseria)                                 220
Peix de rei (Pejerey)                        114
Saboga (Alosa)                                54
Déntol (Dentón)                                41
Chopa (Cántara)                               11
Palomida (Palometa blanca)              6
Reig (Corvina)                                    5
Vidriá (Mojarra)                                 12
Salpa (Salema)                                  8
Rom (Rèmol, Rombo)                       23
Móllera de fang(B. de fango)             23         
                                                  _______
Total.............................       36.835

CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)           792
Escamarlà (Cigala)                        13
Llagostí (Langostino)                        64     
Galera (Estomatoideo)                  1.041
Llangosta (Langosta)                          10
Gambes(Camarón,Quisquilla  43
                                                     ______                                                      
Total....................................     1.920  

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                     239
Sepió punxa (Choquito)                   353
Canana (Pota, Volador)                   737
Sépia (Choco)                                    2
Polp roquer (Pulpo 

roquero)          1.053
P. blanc (P. blanco)                          469
P. mesquer (P. almizclado)                 3
Polpa (Pulpón)                                    38
Caragol punxent (Cañailla)          220
Llonguet (Holoturia)                       6                           
                                                  ____      __
    Total……………….…….    3.120  
Total Arrossegament........41.875

PEIXOS;
Seitó (Boquerón)                     38.412
Rallat (Bonito)                                  5
Sardina                                     11.719
Biso (Estornino)                            191
                                               _______
Total Cèrcol....................       50.327   
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Els díes 13 i 14 de juny els nostres nadadors 
Sara Vea i Miquel Segarra van participar en el 
Campionat d' Espanya d' aigües obertes celebrat 
al Llac de Banyoles.
Un Campionat   al que s' accedeix només tenint   
mínima nacional de 1500 lliures en piscina .
Del nostre club la teníen Miquel , Sara , León i 
Andreu Navarro pero per motius d' agenda només 
van participar Sara i Miquel.
Miquel Segarra va nadar en la prova de 

7'5km, en una gran actuació, colocant-
se bé en el grup perseguidor i resistint als 
canvis de ritme i aconseguint   una meritòria 
18 posició en una marca de 1h34 min. 
Sara Vea va ser l' altra participant del club , Sara era 
nova en esta modalitat , i va lluitar per aguantar el fort 
ritme de les participants . Segur que la experiència la 
farà mes forta per al futur en aquest tipus de proves. 
Felicitem a estos valents , per atrevir-se a nadar 
estes distàncies.

Els díes 29 i 30 de juny es va celebrar 
a la Piscina Olímpica de Castelló 
el Campionat Autonòmic Aleví. 
Amb una participació de 39 clubs de la 
Comunitat i més de 230 nadadors, el CN 
Vinaròs va participar en 18 nadadors : 
Andreu, Gerard, Santi, Chava, Iker, Ivan, 
Dino, Dylan , David, Daniela, Lluna, Mar, 
Ona, Julia, Arantxa, Gemma, Ariadna i 
Sara.
Tots molt ilussionats i en molts de nervis 
per la importància d" aquesta Competició  
La majoria d' ells van revalidar marques i 
van baixar les seues marques personals. 
També destacarem que alguns van 
aconseguir mimines nacionals per 
a poder participar en el Campionat 
d Espanya Aleví que es celebrarà a 
Tarragona del 18 al 21 de juliol.
Destacarem les medalles obtingudes per 
:
Gerard Labernia : OR en 100 esquena 
en 1.07.49 , en 200 esquena 2.27.07,   
PLATA en 200 lliures en 2.09.34 i 400 
lliures 4.31.99, i aconseguin acreditar 
les quatre minimes nacionals. 
Andreu Jovani : OR   en 100 lliures en 

57.71 i PLATA en 100 braça en 1.16.21, 
aconseguint en les dos proves minimes 
nacionals, i BRONZE en 200 braça i 400 
estils.
Santi Matamoros : PLATA en 1500 lliures 
en 18.18.90
Daniela Muñoz : PLATA en 100 braça 
en 1.21.10, 200 braça en 2.55.61, 200 
estils en 2.37.74 i 400 estils 5.29.57 i 
aconseguint minimes nacionals en les 
quatre proves.
En quant als relleus :
Relleu Masculi : l' equip format per 
Andreu, Gerard, Santi i Chava : OR en 
4x100 lliures en 4.02.84 , 4x200 lliures 
en 8.51.57 aconseguint les dos minimes 
nacionals i OR en 4x100 estils en 4.36.96 
Relleu Femení : l' equip format per Mar, 
Daniela, Ona i Julia : BRONZE en 4x200 
lliures en 9.54.08
En la classificació conjunta el CN Vinaròs 
va quedar en segona possició.
Volem felicitar a tots els nadadors i 
animar-los a que continuen entrenant 
per a poder millorar resultats i seguir 
aconseguint exits. 
Enhorabona equip !!! 

VIII Trofeo Real Club 
Natación Delfín 
Els díes 15 i 16 de 
juny es va celebrar a 
Valencia en la Piscina 
Municipal Parc Oest 
el Trofeu Delfín. 
Un trofeu on van 
participar 38 clubs 
en un total de 519 
nadadors de categories 
aleví,infantil,junior i 
absolut.
El nostre nadador 
David León va nadar en 
representació del CN 
Vinaròs.
Va nadar quatre 
proves i en 

totes va aconseguir la millor calificació. 
Quatre medalles d' OR :
En 100 mtrs papallona en un temps de 59.05 
En 200 mtrs lliures en un temps de 1.59.37
En 400 mtrs lliures en un temps de 4.11.40 
En 1500 mtrs lliures en un temps de 16.35.82

La nostra nadadora Daniela Muñoz Buceta va ser seleccionada per a participar en el Campus de 
Tecnificació Aleví de la Federació Espanyola de Natació a Buitrago de Lozoya (Madrid) del 17 al 20 
de juny.
Un campus al que només poden accedir els nadadors que están en el ranking Top40 en base als 
resultats de la lliga territorial aleví.
Un campus ple d' activitats : sessions d' entrenament en aigua i en sec,tallers i dinàmiques dirigits 
per una psicòloga esportiva,jocs esportius i activitats multiaventura...
Daniela està disfrutant d' aquesta experiència i aprenent noves tècniques de perfeccionament i 
fent nous amics.
Es un orgull per al CN Vinaròs tindre una nadadora dins d' aquest Campus .
Enhorabona Daniela i disfruta d' aquesta experiència !!!

Sara Vea i Miquel Segarra van participar en el 
Campionat d' Espanya

El CN Vinaròs subcampió del Campionat Autonòmic Aleví.
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L’atleta del CE Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs, 
torna a la competició amb una medalla de plata.
Aquesta no havia estat fins el moment, una bona 
temporada per a Carla Masip; després d’anys d’èxit 
continuat, una lesió de llarga durada l’havia deixat 
sense poder pràcticament competir ni entrenar 
des del mes de novembre. Afortunadament, el 
darrer mes ha pogut superar els problemes, i fins 
i tot preparar-se per assolir un nivell mínim de 
forma que li permetia presentar-se al Campionat 
d’Espanya Sub23 sense estar al 100%, però en 
condicions de disputar les proves.
La distància triada en aquesta ocasió han estat 
els 800m, prova en la que Carla ja va guanyar 
l’or en dues ocasions en passades temporades. 
Aquesta vegada, però, hi havia una corredora molt 
destacada sobre la resta, mentre que la nostra 
atleta ocupava la 4a posició del rànking, fet que 
feia difícil pensar en repetir la victòria, i fins i tot el 
podi; però la determinació de Carla i el seu talent 
innant per interpretar correctament la tàctica de 
carrera, fan que sempre s’hagi de comptar amb 
ella entre les favorites.  En efecte, a les semifinals 
disputades el dissabte 29, ja va demostrar que 
estava en bones condicions, i va classificar-se 
amb comoditat. L’esperada final dels 800m es va 
celebrar diumenge, i per davant no van haver-hi 
sorpreses; l’atleta que sortia amb millor marca, 
Yurena Hueso del Playas de Castellón, va marcar 
d’inici un ritme quasi suicida, que cap de les altres 
atletes va poder seguir, i va liderar la prova fins 
el triomf final; només Carla va intentar que no 

marxara definitivament, estirant del grup durant 
tota la carrera i mantenint la distància. La calor i 
el ritme van portar les corredores fins el límit, i en 
una recta final molt emocionant, Carla Masip va 
patir per resistir els atacts de les atletes que venien 
per darrere, per aconseguir finalment una 
valiosíssima medalla de plata.
Carla Masip abandona aquesta temporada les 
categories inferiors, i suma aquesta medalla a 
un total de 6 ors i tres bronzes en campionats 
d’Espanya en categories Sub20 i Sub23; a més, 
una medalla de bronze en categoria absoluta, 
i una plata i altre bronze en campionats 
d’Espanya Universitaris, juntament amb el 6è 
lloc al Campionat d’Europa Sub23, i els récors 
autonòmics Sub18 de 800 i 1500m.
Però al Campionat Sub23 no va ser l’única 
representant del CEVinaròs, ja que Elka Sanz, 

també estava classificada per a les semifinals 
dels 100m tanques; Elka, després d’alguns 
anys d’absència, ja havia pogut tornar als 
Campionats nacionals en la pista coberta. La 
matinal de diumenge, la tanquista de Vinaròs, 
va participar en la primera de les tres sèries 
semifinals, aconseguint una bona marca de 
15”52, que no li valia però per a classificar-se 
per la final, i una 12a posició entre les millors 
corredores de tanques nacionals.
Finalment, destacar també la participació de 
Miguel A. Carvajal en la prova de salt amb 
perxa; el saltador representa en l’actualitat el 
club Playas de Castellón, però ha estat format 
i segueix vinculat al nostre club, el CEVinaròs; 
Miguel A. va realitzar un molt bon concurs, 
aconseguint una marca de 4’56m que li valia una 
gran classificació en 4t lloc.

  El pasado sábado 22 de junio con motivo de las 
Fiestas Patronales de Sant Joan i Sant Pere de 
la Ciudad de Vinaròs, el Club Náutico celebró el 
10º Open Curricán Festes Sant Joan i Sant Pere, 
puntuable dentro del calendario de la FPCV y 
con la colaboración del Ajuntament de Vinaròs y 
CME. A las 7:00 h de la mañana se daba la salida 
y a las 12:30 h finalizaba la prueba con todas las 
embarcaciones ya amarradas. El día no fue el 

más propicio para la pesca, muy caluroso y poca 
pesca, siendo unas pocas embarcaciones las 
que obtuvieron premio. A las 13 horas se daba 
comienzo el pesaje de las capturas, para conocer a 
los tres primeros clasificados y la pieza mayor, con 
la presencia de la Reina de las fiestas acompañada 
de su corte de damas y caballeros, así como el 
concejal de deportes, y la dama de la entidad la 
Srta. Alejandra Giménez.

Piezas capturadas: Jureles, Rayados. 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL
 1º AUDAZ        Gilberto Ferré Tomás        
2º SUMAKA     Rubén Núñez Mendoza     
3º ESPLAI         Juan Bta. Juan Roig
  
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º AUDAZ       Gilberto Ferré  

Carla Masip, Subcampiona d’Espanya Sub23 de 800M

10º Open Curricán “Festes Sant Joan i Sant Pere”
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Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com

La pasada noche del 22 al 23 de junio se desarrolló 
en las calas de la costa norte de Vinaròs nuestro 
cuarto social de la temporada. Este era nuestro 
primer campeonato dentro del club que se 
desarrollaría durante 12 horas, y por parejas. 
En esta ocasión los premios fueron donados 
íntegramente por nuestro patrocinador PESCA 
BOSCH, a la que le agradecemos enormemente 
este gesto. A las 20 horas del sábado dio inicio el 
campeonato, abundante en capturas ya desde 
los primeros lances. La buena climatología unida 
a las constantes capturas permitió a todas las 
parejas participantes, un total de 9, disfrutar de 
un campeonato que a priori se planteaba como 
muy largo y pesado, pero que finalmente se hizo 
muy ameno. Las capturas fueron muy variadas, y 
al ser por parejas la mayoría de estas optaron por 
pescar uno de los miembros en fondo de roca, y el 
otro en fondo de arena. Es por ello que en el pesaje 
se presentaron gran diversidad de peces tales 
como doncellas, serranos, tordos, salpas, obladas, 

vidriadas, sargos, congrios, doradas, mabras e 
incluso un sargo real y un tigre. A las 08 horas del 
domingo se dió por concluido el social, dando 
como resultado la siguiente clasificación:
1º clasificado: Aitor Pedrola y David Pedrola, con 
12041 gramos
2º clasificado: Aitor Pla e Ivan Brandolese, con 
10684 gramos
3º clasificados: Isaac Taviro y David Bosch, con 9243 
gramos
La pieza mayor fue una salpa de 855 gramos, 
capturada por Aitor Pla en la playa del Melocotón.
Este resultado no hace mas que apretar los puestos 
de la regularidad anual, que está siendo muy 
disputada. Cabe destacar que las capturas totales 
de este social superaron los 52 kilogramos.
En cuanto a la porra de la jornada, consistente en 
una paletilla, recayó en el numero 37, resultando 
premiado Victor Sabaté.
Como siempre, agradecer a todos los socios que 
hacen este club cada día un poco más grande, 

emplazándoles al próximo social que tendrá lugar 
los días 6 y 7 de julio en el Dique de Levante de 
Vinaròs. Muchas gracias a todos y buena pesca.

El club taekwondo Atencia se desplazó al 30 trofeo Villa de Alcora con 
un total de 8 competidores teniendo un resultado
Alba Isabel Gasulla - Oro
Berta Agustín - Plata 
Eric Atencia Sales - Plata 
Adrián Pau Apóstol - Bronce 
También tuvieron un resultado los nuevos competidores en la pista de 
combate de exhibición
Eneko Sola- Copa 
Marc Vallés - Copa 
Efrén Alcácer - Copa 
Isaac Alcacer - Copa 
Queremos dar las gracias también a nuestro equipo de árbitros Patricia 
Villarroya, Alba Atencia Sales y Alex Atencia Sales .
Gracias a esos padres por estar apoyando a estos competidores y como 
no, al club gracias.

IV Social Club de Pesca Vinaròs

Taekwondo vinarocense en Alcora
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Curso Formativo Teórico-Práctico 

“FAUNA BENEFICIOSA EN LA AGRICULTURA” 

 
Gonepteryx cleopatra (©Jesús Moro Deordal) 

-Fechas: 6 y 7 de julio de 2019 

-Horarios:  

*Clases teóricas: sábado 6 de 10 a 14 h y de 16,00 a 18 h. 

*Clases prácticas: sábado 6 de 18,30 h a 21,30 h y domingo 7 de 9 a 14 h.  

-Monitor: Raúl León, biólogo,  naturalista y educador ambiental 
(miembro del equipo de monitores de educación ambiental y turismo de 
naturaleza de Madrona Activa). 
Miembro del equipo técnico de Moroccoherps (Anfibios y Reptiles de 
Marruecos y Sáhara Occidental).  
Para saber más, visita youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCIiem12is-UW3gZz8mjqzZA 

-Lugar:    

*Clases teóricas.… Salón de actos de La Fundació Caixa Vinaròs. Plaza 
Cardenal Tarancón s/n 12500 Vinaròs (Castellón). El salón de actos está 
en el 2º piso. 
*Clases prácticas…finca de cultivo ecológico “Sense Sentit” y fincas 
privadas en Soterranyes baixes (Vinaròs). 



6 juliol de 2019

29

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

ANY VINAROSSENC DE LA 
PEDRA EN SEC

1 PART, 5 de juliol: 

Biblioteca municipal. 18.00 h
PRIMERA INTERVENCIÓ 
- “Vilafranca. Un mar de pedra seca a mil metres d’altitud”
Guillem Monferrer Milian. Tècnic de Turisme de l’Ajuntament de 
Vilafranca 
SEGONA INTERVENCIÓ:
- “Les jornades de pedra seca a Borriol. Un projecte necessari”
Joan Enric Palmer Broch. President de l’Associació Cultural “Amics del 
Patrimoni de Borriol”

5 i 6 JULIOL 2019: JORNADA 3

Recursos turístics del paisatge cultural

2 PART, 6 de juliol: 
Visita a les casetes de volta del terme 

a carrec de Javier Salom.
Lloc de trobada a les 11 h explanada ermita Sant Gregori.

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIACIÓ

AMICS DE
1976

AGRICULTURA

Consell 
Local
Agrari

Col·laboren:
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2 DIMARTS

18.30 H TALLER ARTÍSTIC DE RETALLABLES Biblioplatja. De 4 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

3 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

4 DIJOUS

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC I SEVILLANES A CÀRREC DEL GRUP 
CUERDA PA RATO Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de 
l’Ermita. 

22.00 H CONTE TEATRALITZAT “AVENTURA EN EL BOSC” Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

18.30 H CONCERT DE LA CORAL MISERICÒRDIA. Esglèsia Fortalesa de 
la Assumpció

5 DIVENDRES

11.30 H TALLER ARTÍSTIC AMB MATERIAL DE RECICLATGE Biblioplatja. 
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es  

18.30 H TALLER ARTÍSTIC ATRAPASOMNIS Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
años. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

20.00 H VINARÒS FASHION NIGHT Activitats pel centre històric 
organitzades per l’Associació de Comerciants de Vinaròs.  

20.30 H MERCAT DE TAPES Degustació de tapes i beguda per 2,5€ al 
Mercat Municipal. 

21.30 H CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA A 
CÀRREC DE STEVEN MUNAR
22.30 H TEATRE LLIBERTINS. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Preu 5€. Duració: 1h 10 min. 

6 DISSABTE

DE 16 A 20.00H TORNEIG LLIURE DE TENIS TAULA CIUTAT DE VINARÒS 
Pavelló poliesportiu. Organitza Club de Tenis Taula. Continua diumenge 
7 de 09.30 a 19.30h.

DE 18 A 22.00H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs.

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

22.30 H TEATRE LLIBERTINS. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Preu 5€. Duració: 1h 10 min. 

A PARTIR DE LAS 00.00H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita.

7 DIUMENGE

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

19.30 H TEATRE LLIBERTINS. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Preu 5€. Duració: 1h 10 min. 

8 DILLUNS

18.30 H TALLER D’ANIMACIÓ AMB HULA-HOOPS Biblioplatja. Edat de 
4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

10 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

19.00 H CONTACONTES NO TINC POR Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

19.30 H TAST DEL TERRITORI: PRODUCTES DEL MATARRANYA. Mercat 
Municipal. Preu 3€. Venta en www.evadirte.com i bar Lo Típic del mercat 
municipal. 

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGO PINCHITO 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

11 DIJOUS

DE 10.00 H A 14.00 H. MEDITERRANI DEIXA QUE ET CUIDE Taller de 
medi ambient. Platja del Fortí junt a la Biblioplatja. Organitza Creu Roja 
Vinaròs. 

18.30 H VISITA TEATRALITZADA: EL ÚLTIMO MORISCO, 410 AÑOS 
DESPUÉS Més informació respecte al punt de sortida, preus i reserves 
a la Tourist Info Vinaròs. Compra on-line a www.turisme.vinaros.es. 
Col·labora Cultural Routes.

18.30 H TALLER D’ESCULTURA AMB SORRA Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

20.00H PROJECCIÓ DE CURTS GUANYADORS D’EDICIONS 
ANTERIORS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES 
AGUSTÍ COMES. Aforament limitat. Fundació Caixa Vinaròs.

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Tapería de l’Ermita. 

12 DIVENDRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

22.30 H TROSSETS DE CEL: LA HISTÒRIA DEL MEU POBLE Espectacle 
de ball a càrrec de l’acadèmia Locura. Santuari de la Misericòrdia. Dies 
12 y 13 de julio. 

13 DISSABTE

A PARTIR DE 09.30 H EXPOSICIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor Classic Vinaròs.

DE 18 A 22.00 H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs. 

18.30 H TALLER DE MÒBILS SONORS Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

18,00 H I 20.00 H (2 SESSIONS). V EXHIBICIÓ DE DANSA MARIBEL 
RUIZ Auditori Municipal. Venta d’entradas a l’Auditori. Preu 3€

A PARTIR DE LAS 00.00H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita.

14 DIUMENGE

A PARTIR DE 09.30 H EXPOSICIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor Classic Vinaròs.

22.30 H CONCERT DE LATIN RUMBA, CHÁ, MONTUNO, JAZZ I SALSA 
A CÀRREC DE LATIN DURBAN Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars 
Pub. 

15 DILLUNS

COMENÇA EL VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA  DE VINARÒS. DEL 15 
DE JULIOL A L’1 DE SETEMBRE. Consulta las bases en www.turisme.
vinaros.es a partir del 15 de julio.

16 DIMARTS

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL CARME. Més informació 
detallada a la Tourist Info Vinaròs

FESTIVAL DE VINARÒS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES. Del 16 al 27 de juliol. Programació 
disponible a la Tourist Info Vinaròs a partir del 16 de juliol

11.00 H MISSA EN HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME Port de 
Vinaròs. A continuació processó marítima i ofrena floral. 

18.30 H TALLER DE CARETES Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. Inscripció 
prèvia a la Biblioplatja. 

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Projecció de 4 curts. Lloc: JJ Cinema. Preu: 1€. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs. Aforament limitat.

17 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es  

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGIC LUÍS Santuari de 
la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Projecció de 4 curts. Lloc: JJ Cinema. Preu: 1€. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs.  Aforament limitat. 

22.00 H CINEMA SOTA LES ESTRELLES: COCO. Tots els públics. Av. del 
Atlàntic. Gratuït.

18 DIJOUS

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC I SEVILLANES A CÀRREC DEL GRUP 
CUERDA PA RATO Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de 
l’Ermita.

22.00 H ESPECTACLE MAGIC CLOWN  Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez. Públic familiar.

22.00 H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Projecció de 4 curts. Lloc: JJ Cinema. Preu: 1€. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs.  Aforament limitat.

19 DIVENDRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

18.30 H TALLER DE MÀSCARES AFRICANES Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

19.30 H TEATRE LA CALLE DE JAMÁS A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Donatiu 3€. Duració: 1h. Públic familiar.

21.00 H CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA A 
CÀRREC DEL GRUP PETER GUN SWING.

22.30 H TEATRE SALA DE ESPERA A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Duració: 1h. Públic adult.

20 DISSABTE

DE 09.30 A 20.30 H TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS  Platja del 
Fortí. Continua el 21 de juliol.

DE 18 A 22.00 H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs. 

19.00 H ESPECTACLE EL TEU PERSONATGE FAVORIT Biblioplatja. A 
partir de 3 anys. 

DE 19 A 21.30 H TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU  Pèrgola del 
passeig de Colom. Activitat per a tota la família. Organitza Apnal. 

19.30 H TEATRE LA CALLE DE JAMÁS A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Donatiu 3€. Duració: 1h. Públic familiar.

A LES 21.00 I 22.30 H (2 SESSIONS) EL BARROCO, DEL MONUMENTO 
A LA MÚSICA DE BACH Visita guiada nocturna a la Esglèsia-Fortalesa 
de la Assumpció, amb la participació del públic en els microconcerts 
de òrgan, flauta travessera i violoncel. Accessibilitat reduïda. Preus i 
reserves a la Tourist Info. Col·labora: Cultural Routes i Numa Music. 

22.30H TEATRE SALA DE ESPERA A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Duració: 1h. Públic adult.

A PARTIR DE LAS 00.00 H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita. 

21 DIUMENGE

19.30H TEATRE SALA DE ESPERA A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Duració: 1h. Públic adult.

22.00H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Macedònia de curtmetratges. Lloc: JJ Cinema.  
Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

22.30 H CONCERT DE POP-ROCK A CÀRREC DE MATIAS CALABRESE 
Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub. 

22 DILLUNS

18.30 H TALLER D’ANIMACIÓ AMB HULA-HOOPS Biblioplatja. Edat de 
4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

23 DIMARTS

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita. 

24 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es  

19.00 H CONTACONTES “EL PETIT PRÍNCEP” Biblioplatja. Edat de 4 a 
12 anys.

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGO PINCHITO 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H CINEMA SOTA LES ESTRELLES: YUCATÁN. Recomanada per a 
majors de 7 anys. Av. del Atlàntic. Gratuït.

25 DIJOUS

DE 18 A 01.30 H II EDICIÓ FEED YOUR SOUL Jornada dedicada a la 
música negra: música en directe, tallers infantils, food truck, mercat de 
vinils, exhibició de grafitis. Passeig de Colom. 

18.30 H VISITA TEATRALITZADA: LA BÚSQUEDA DEL TESORO: UN 
DESAFÍO A CONTRARRELOJ Més informació sobre punt de sortida, 
preus i reserves a la Tourist Info Vinaròs. Compra on-line a  
www.turisme.vinaros.es. Col·labora Cultural Routes. 

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita. 

26 DIVENDRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

19.00 H TALLER D’ESCULTURA AMB SORRA Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

21.00 H CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA A 
CÀRREC DEL GRUP DIMAYO Santuari de la Misericòrdia.

22.00 H GENTSANA Y OLÉ Espectacle de dansa inspirat en la col·lecció 
Visión de España de Joaquín Sorolla.  
Auditori Municipal. Venta d’entrades a Momó Dona. Preu 6€. 

22.30 H CONCERT A CÀRREC DE LA BANDA SOCIETAT MUSICAL LA 
ALIANZA. Plaça de sant antoni

27 DISSABTE

DE 11 A 01.00 H CARNAVAL D’ESTIU DE VINARÒS: VINARÒS SUMMER 
CARNAVAL Més informació a la web www.carnavaldevinaros.org 

DE 17 A 19.30 H FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE ARTÍSTIC. Pavelló 
poliesportiu. Organitza Club de Patinatge Artístic de Vinaròs

DE 18 A 22.00 H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs. 

22.00 H LLIURAMENT DE PREMIS DEL XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES Passeig de Colom.  

20.00 H I 22.30 H (2 SESSIONS) GENTSANA Y OLÉ Espectacle de dansa 
inspirat en la col·lecció Visión de España de Joaquín Sorolla.  
Auditori Municipal. Venta d’entradas a Momó Dona. Preu 6€. 

A PARTIR DE LAS 00.00 H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita.. 

28 DIUMENGE

18.00 A 00.00 H NIT DE COMPRES AL PASSEIG DE COLOM
19.00 H Y 21.30 H (2 SESIONES) GENTSANA Y OLÉ Espectacle de dansa 
inspirat en la col·lecció Visión de España de Joaquín Sorolla.  
Auditori Municipal. Venta d’entradas a Momó Dona. Preu 6€.  

22.30 H CONCERT DE FOLK I INDIE A CÀRREC DE FRITZ AND THE CAT 
Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub. 

29 DILLUNS

11.30 H TALLER ARTÍSTIC AMB MATERIAL DE RECICLATGE Biblioplatja. 
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

30 DIMARTS

11.30 H TALLER ARTÍSTIC DE ROSES. Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la Biblioplatja

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Tapería de l’Ermita. 

31 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA  Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGIC LUÍS Santuari 
de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H CINEMA SOTA LES ESTRELLES: JURASSIC WORLD 
Recomanada per a majors de 12 anys. Av. del Atlàntic. Gratuït. 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ESTES I ALTRES ACTIVITATS A LA TOURIST 
INFO VINARÒS.

Juliol, al  
ritme del  
Mediterrani.
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https://www.hackathoncastellon.com/en-ruta/

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

Agenda  
d’ activitats  

turístiques i festives
Juliol 2019

ESPORTS D’ESTIU

AERÒBIC A LA PLATJA. DE 10.30 A 11.30 H. 
De dilluns a divendres. Platja del Fortí
GIMNÀSTICA. DE 10.30 A 11.30 H.  
De dilluns a divendres. Platja del Clot
CUBBÁ A LA PLATJA. DE 19.00 A 20.00 H.  
Dimarts i dijous. Plata del Fortí
IOGA A LA PLATJA. DE 19.30 A 21.00 H.  
Dilluns, dimecres i divendres. Platja de Fora del Forat
ESCOLA DE VÒLEI PLATJA. DE 10.00 A 13.00 H.  
Tot l’estiu. Platja del Fortí
Consulta totes les activitats esportives de Vinaròs a la Tourist Info 
Vinaròs o a la web www.cmevinaros.es 

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS  (A LA PLATJA DEL FORTÍ)

DE 11.00 A 13.30 H I DE 17.00 A 20.30 H DE DILLUNS A DIUMENGE. 
Servei de préstec de llibres i zona de lectura. Altres tallers i activitats 
durant tot el mes. 

CULTURA

FESTIVAL DE VINARÒS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES: DEL 16 AL 27 DE JULIOL.
Programació disponible a la Tourist Info Vinaròs a partir del 16 de juliol
CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA. 
Tots els divendres a les 21.00h.

OCI

VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM #turismevinaros. DEL 
15 DE JULIOL A L’1 DE SETEMBRE. Consulta las bases a www.turisme.
vinaros.es a partir del 15 de juliol.
EL PATI DEL MERCAT. Tardeo a la plaça interior del Mercat Municipal. 
Dissabtes de 18.00h a 22.00h

GASTRONOMIA

TAST DEL TERRITORI. PRODUCTES DEL MATARRANYA. 
10 de juliol a les 19.30h. Mercat Municipal. Preu 3€. Venta a  
www.evadirte.com i bar Lo Típic del mercat municipal. 

 MERCAT DE TAPES.
5 de juliol a les 20.30h. Degustació de tapes i begudes per 2,5€ al  
Mercat Municipal.

TURISME PESQUER

PESCADOR PER UN DIA. EMBARCA’T EN L’EXPERIÈNCIA DE PESCA-
TURISME MÉS AUTÈNTICA DE VINARÒS 
Viu una jornada de mar amb una embarcació de pesca tradicional junta-
ment amb els seus pescadors. Més informació i reserves al telèfon 683 62 
40 12, a la pàgina web www.turisme.vinaros.es 

VISITES GUIADES

TEATRALITZADES: 
11 de juliol El último morisco, 410 años después  
25 de juliol La búsqueda del tesoro: Un desafío a contrarreloj.

MUSICALS: 
20 de juliol (dos sessions) El Barroco en la Iglesia-Fortaleza de la Asunción

MARINERES: 
Tots els dimecres i divendres

 
L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de poder anul·lar o realitzar 
canvis dels actes d’aquesta agenda. Valencià

CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI 
DE LA MISERICÒRDIA

Els divendres a les 21.00 h

5 DE JULIOL.  
STEVEN MUNAR 
L’artista, amb un estil de música 
pop-rock, va iniciar la seua carrera en 
solitari l’any 2003 i en els últims anys 
ha realitzat més de 400 concerts a la 
Comunitat Valenciana, Catalunya i 
Balears en format acústic o amb alguna 
de les bandes que l’han acompanyat durant aquests anys, com 
The Miracle Band, amb qui va editar el seu últim treball, Violet 
Koski, el novembre de 2017. Ha actuat en prestigiosos festivals 
del país com el FIB o el Primavera Sound i ha realitzat concerts 
de presentació de disc en llocs destacats com el Teatro Lara de 
Madrid o al programa Los Conciertos de Radio 3 per TVE.

19 DE JULIOL.  
PETER GUN SWING
Cantant i guitarrista, ens 
ofereix en format trio una 
selecció de temes clàssics 
de la primera meitat del 
segle XX. Té una trajectòria 
pública de més de 15 anys en què ha recorregut escenaris, clubs 
i festivals de jazz o lindy-hop de tot el país. Interpretarà en 
un ambient relaxat conegudes versions de l’època daurada del 
swing, que ens recordaran Fats Waller, Slim Gaillard, Jimmy 
Rushing, Bucky Pizzarelli o Nat King Cole, entre altres.

26 DE JULIOL.  
DI MAYO
Grup extremeny consolidat 
i amb una àmplia trajectòria 
musical amb quatre treballs 
discogràfics publicats. En 
directe són pura frescor 
musical que flueix de les diverses músiques del món, oferint al 
públic directes càlids i sincers que inviten l’audiència a formar 
part del concert. Han actuat arreu d’Espanya i a Portugal. 

CINEMA SOTA LES ESTRELLES
A l’avinguda de l’Atlàntic

COCO
17 dimecres, 22.00h. Tots els públics. Gratuït

YUCATÁN
24 dimecres, 22.00h. Recomanada a partir de 7 anys. Gratuït. 

JURASSIC WORLD 
31 dimecres, 22.00h. Recomanada a partir de 12 anys. Subtitulada 
per a persones amb discapacitat auditiva. Gratuït. 

Cinema, exposicions i concertsJuliol,  
activitats 
destacades

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

SWEVEN, VISIÓN O SUEÑO
Del 20 de juny al 14 de juliol 
Pintures, escultures, fotografies, roba pintada i quaderns de viatges.

A LA FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 

C. Socors. 64  
Horari: De dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h 
Entrada gratuïta

TOT SANTOS 

Del 22 de juny al 7 de setembre 
Exposició antològica de Carles Santos VINARÒS

DESTÍ FAMILIAR

Organitza
Ajuntament de Vinaròs

Tourist Info Vinaròs
Passeig de Colom

12500 Vinaròs - 964 45 33 34 
vinaros@touristinfo.net

TurismeVinaros

@Turisme_Vinaros

@turismevinaros

2 DIMARTS

18.30 H TALLER ARTÍSTIC DE RETALLABLES Biblioplatja. De 4 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

3 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

4 DIJOUS

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC I SEVILLANES A CÀRREC DEL GRUP 
CUERDA PA RATO Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de 
l’Ermita. 

22.00 H CONTE TEATRALITZAT “AVENTURA EN EL BOSC” Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar. 

18.30 H CONCERT DE LA CORAL MISERICÒRDIA. Esglèsia Fortalesa de 
la Assumpció

5 DIVENDRES

11.30 H TALLER ARTÍSTIC AMB MATERIAL DE RECICLATGE Biblioplatja. 
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es  

18.30 H TALLER ARTÍSTIC ATRAPASOMNIS Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
años. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

20.00 H VINARÒS FASHION NIGHT Activitats pel centre històric 
organitzades per l’Associació de Comerciants de Vinaròs.  

20.30 H MERCAT DE TAPES Degustació de tapes i beguda per 2,5€ al 
Mercat Municipal. 

21.30 H CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA A 
CÀRREC DE STEVEN MUNAR
22.30 H TEATRE LLIBERTINS. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Preu 5€. Duració: 1h 10 min. 

6 DISSABTE

DE 16 A 20.00H TORNEIG LLIURE DE TENIS TAULA CIUTAT DE VINARÒS 
Pavelló poliesportiu. Organitza Club de Tenis Taula. Continua diumenge 
7 de 09.30 a 19.30h.

DE 18 A 22.00H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs.

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

22.30 H TEATRE LLIBERTINS. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Preu 5€. Duració: 1h 10 min. 

A PARTIR DE LAS 00.00H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita.

7 DIUMENGE

DE 19 A 00.00 H FIRA D’ARTESANIA I DISSENY: MERCAT PIRATA 
Activitats i animació infantil. Pèrgola del passeig de Colom.

19.30 H TEATRE LLIBERTINS. A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Preu 5€. Duració: 1h 10 min. 

8 DILLUNS

18.30 H TALLER D’ANIMACIÓ AMB HULA-HOOPS Biblioplatja. Edat de 
4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

10 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

19.00 H CONTACONTES NO TINC POR Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys.

19.30 H TAST DEL TERRITORI: PRODUCTES DEL MATARRANYA. Mercat 
Municipal. Preu 3€. Venta en www.evadirte.com i bar Lo Típic del mercat 
municipal. 

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGO PINCHITO 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

11 DIJOUS

DE 10.00 H A 14.00 H. MEDITERRANI DEIXA QUE ET CUIDE Taller de 
medi ambient. Platja del Fortí junt a la Biblioplatja. Organitza Creu Roja 
Vinaròs. 

18.30 H VISITA TEATRALITZADA: EL ÚLTIMO MORISCO, 410 AÑOS 
DESPUÉS Més informació respecte al punt de sortida, preus i reserves 
a la Tourist Info Vinaròs. Compra on-line a www.turisme.vinaros.es. 
Col·labora Cultural Routes.

18.30 H TALLER D’ESCULTURA AMB SORRA Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

20.00H PROJECCIÓ DE CURTS GUANYADORS D’EDICIONS 
ANTERIORS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES 
AGUSTÍ COMES. Aforament limitat. Fundació Caixa Vinaròs.

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Tapería de l’Ermita. 

12 DIVENDRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

22.30 H TROSSETS DE CEL: LA HISTÒRIA DEL MEU POBLE Espectacle 
de ball a càrrec de l’acadèmia Locura. Santuari de la Misericòrdia. Dies 
12 y 13 de julio. 

13 DISSABTE

A PARTIR DE 09.30 H EXPOSICIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor Classic Vinaròs.

DE 18 A 22.00 H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs. 

18.30 H TALLER DE MÒBILS SONORS Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

18,00 H I 20.00 H (2 SESSIONS). V EXHIBICIÓ DE DANSA MARIBEL 
RUIZ Auditori Municipal. Venta d’entradas a l’Auditori. Preu 3€

A PARTIR DE LAS 00.00H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita.

14 DIUMENGE

A PARTIR DE 09.30 H EXPOSICIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS 
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza Motor Classic Vinaròs.

22.30 H CONCERT DE LATIN RUMBA, CHÁ, MONTUNO, JAZZ I SALSA 
A CÀRREC DE LATIN DURBAN Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars 
Pub. 

15 DILLUNS

COMENÇA EL VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA  DE VINARÒS. DEL 15 
DE JULIOL A L’1 DE SETEMBRE. Consulta las bases en www.turisme.
vinaros.es a partir del 15 de julio.

16 DIMARTS

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL CARME. Més informació 
detallada a la Tourist Info Vinaròs

FESTIVAL DE VINARÒS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES. Del 16 al 27 de juliol. Programació 
disponible a la Tourist Info Vinaròs a partir del 16 de juliol

11.00 H MISSA EN HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME Port de 
Vinaròs. A continuació processó marítima i ofrena floral. 

18.30 H TALLER DE CARETES Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. Inscripció 
prèvia a la Biblioplatja. 

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Projecció de 4 curts. Lloc: JJ Cinema. Preu: 1€. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs. Aforament limitat.

17 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es  

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGIC LUÍS Santuari de 
la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Projecció de 4 curts. Lloc: JJ Cinema. Preu: 1€. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs.  Aforament limitat. 

22.00 H CINEMA SOTA LES ESTRELLES: COCO. Tots els públics. Av. del 
Atlàntic. Gratuït.

18 DIJOUS

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC I SEVILLANES A CÀRREC DEL GRUP 
CUERDA PA RATO Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de 
l’Ermita.

22.00 H ESPECTACLE MAGIC CLOWN  Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez. Públic familiar.

22.00 H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Projecció de 4 curts. Lloc: JJ Cinema. Preu: 1€. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs.  Aforament limitat.

19 DIVENDRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

18.30 H TALLER DE MÀSCARES AFRICANES Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

19.30 H TEATRE LA CALLE DE JAMÁS A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Donatiu 3€. Duració: 1h. Públic familiar.

21.00 H CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA A 
CÀRREC DEL GRUP PETER GUN SWING.

22.30 H TEATRE SALA DE ESPERA A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Duració: 1h. Públic adult.

20 DISSABTE

DE 09.30 A 20.30 H TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS  Platja del 
Fortí. Continua el 21 de juliol.

DE 18 A 22.00 H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs. 

19.00 H ESPECTACLE EL TEU PERSONATGE FAVORIT Biblioplatja. A 
partir de 3 anys. 

DE 19 A 21.30 H TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU  Pèrgola del 
passeig de Colom. Activitat per a tota la família. Organitza Apnal. 

19.30 H TEATRE LA CALLE DE JAMÁS A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Donatiu 3€. Duració: 1h. Públic familiar.

A LES 21.00 I 22.30 H (2 SESSIONS) EL BARROCO, DEL MONUMENTO 
A LA MÚSICA DE BACH Visita guiada nocturna a la Esglèsia-Fortalesa 
de la Assumpció, amb la participació del públic en els microconcerts 
de òrgan, flauta travessera i violoncel. Accessibilitat reduïda. Preus i 
reserves a la Tourist Info. Col·labora: Cultural Routes i Numa Music. 

22.30H TEATRE SALA DE ESPERA A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Duració: 1h. Públic adult.

A PARTIR DE LAS 00.00 H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita. 

21 DIUMENGE

19.30H TEATRE SALA DE ESPERA A càrrec de Puro Teatro. Auditori 
municipal. Duració: 1h. Públic adult.

22.00H XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES AGUSTÍ 
COMES Macedònia de curtmetratges. Lloc: JJ Cinema.  
Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.

22.30 H CONCERT DE POP-ROCK A CÀRREC DE MATIAS CALABRESE 
Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub. 

22 DILLUNS

18.30 H TALLER D’ANIMACIÓ AMB HULA-HOOPS Biblioplatja. Edat de 
4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja. 

23 DIMARTS

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita. 

24 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es  

19.00 H CONTACONTES “EL PETIT PRÍNCEP” Biblioplatja. Edat de 4 a 
12 anys.

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGO PINCHITO 
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H CINEMA SOTA LES ESTRELLES: YUCATÁN. Recomanada per a 
majors de 7 anys. Av. del Atlàntic. Gratuït.

25 DIJOUS

DE 18 A 01.30 H II EDICIÓ FEED YOUR SOUL Jornada dedicada a la 
música negra: música en directe, tallers infantils, food truck, mercat de 
vinils, exhibició de grafitis. Passeig de Colom. 

18.30 H VISITA TEATRALITZADA: LA BÚSQUEDA DEL TESORO: UN 
DESAFÍO A CONTRARRELOJ Més informació sobre punt de sortida, 
preus i reserves a la Tourist Info Vinaròs. Compra on-line a  
www.turisme.vinaros.es. Col·labora Cultural Routes. 

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Taperia de l’Ermita. 

26 DIVENDRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

19.00 H TALLER D’ESCULTURA AMB SORRA Biblioplatja. Edat de 4 a 12 
anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

21.00 H CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA MISERICÒRDIA A 
CÀRREC DEL GRUP DIMAYO Santuari de la Misericòrdia.

22.00 H GENTSANA Y OLÉ Espectacle de dansa inspirat en la col·lecció 
Visión de España de Joaquín Sorolla.  
Auditori Municipal. Venta d’entrades a Momó Dona. Preu 6€. 

22.30 H CONCERT A CÀRREC DE LA BANDA SOCIETAT MUSICAL LA 
ALIANZA. Plaça de sant antoni

27 DISSABTE

DE 11 A 01.00 H CARNAVAL D’ESTIU DE VINARÒS: VINARÒS SUMMER 
CARNAVAL Més informació a la web www.carnavaldevinaros.org 

DE 17 A 19.30 H FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE ARTÍSTIC. Pavelló 
poliesportiu. Organitza Club de Patinatge Artístic de Vinaròs

DE 18 A 22.00 H EL PATI DEL MERCAT: TARDEO I MÚSICA EN DIRECTE 
Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora Associació de Pubs. 

22.00 H LLIURAMENT DE PREMIS DEL XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES Passeig de Colom.  

20.00 H I 22.30 H (2 SESSIONS) GENTSANA Y OLÉ Espectacle de dansa 
inspirat en la col·lecció Visión de España de Joaquín Sorolla.  
Auditori Municipal. Venta d’entradas a Momó Dona. Preu 6€. 

A PARTIR DE LAS 00.00 H. FESTA AMB DJ. La Taperia de l’Ermita.. 

28 DIUMENGE

18.00 A 00.00 H NIT DE COMPRES AL PASSEIG DE COLOM
19.00 H Y 21.30 H (2 SESIONES) GENTSANA Y OLÉ Espectacle de dansa 
inspirat en la col·lecció Visión de España de Joaquín Sorolla.  
Auditori Municipal. Venta d’entradas a Momó Dona. Preu 6€.  

22.30 H CONCERT DE FOLK I INDIE A CÀRREC DE FRITZ AND THE CAT 
Passeig de Sant Pere. Organitza Oscars Pub. 

29 DILLUNS

11.30 H TALLER ARTÍSTIC AMB MATERIAL DE RECICLATGE Biblioplatja. 
Edat de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

30 DIMARTS

11.30 H TALLER ARTÍSTIC DE ROSES. Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. 
Inscripció prèvia a la Biblioplatja

21.30 H ESPECTACLE DE FLAMENC A CÀRREC DEL GRUP BALLET 
PASIÓN FLAMENCA I EL TARANTO. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza La Tapería de l’Ermita. 

31 DIMECRES

DE 16.30 A 18.00 H VISITA GUIADA MARINERA  Inclou visita a les 
embarcacions, subhasta de peix i degustació marinera. Més informació i 
reserves al 683 62 40 12 o a la web www.turisme.vinaros.es 

21.30 H ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DE MAGIC LUÍS Santuari 
de la Misericòrdia. Organitza La Tapería de l’Ermita. 

22.00 H CINEMA SOTA LES ESTRELLES: JURASSIC WORLD 
Recomanada per a majors de 12 anys. Av. del Atlàntic. Gratuït. 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ESTES I ALTRES ACTIVITATS A LA TOURIST 
INFO VINARÒS.

Juliol, al  
ritme del  
Mediterrani.



6 juliol de 2019

32

Tauler Municipal

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, SET places d'AGENT 
del cos de Policia Local, escala administració especial, subescala serveis 
especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala 
bàsica, grup C, subgrup C1 de titulació, vacants en la plantilla d'aquest 
Ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2017 i 2018, 
per mitjà d’un procediment de consolidació i estabilització d’ocupació 
temporal.

En la Seu Electrònica Municipal, de data 9 d’abril de 2019,  s’han publicat 
les bases de la convocatòria, aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 991, 
de data 8 d’abril de 2019. 

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 8566, de data 10 de 
juny de 2019, s’ha publicat extracte de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’11 de juny al 9 de juliol de 
2019.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran 
únicament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Tauler 
d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament i pàgina web municipal.

El que es fa públic per a general coneixement. 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

 

Exp. 1011/2019

TASA MEMU2019-1

Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 12 de junio de 2019 se procedió a la aprobación del padrón  

de la tasa del mercado municipal del primer semestre de 2019, 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 2019 al 31 de agosto  de 

2019.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de julio de 2019. El  

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

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTSCALENDARI ESPORTIU
VINARÒS

2019

7  D ’A B R I L  2 0 19  MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA CME 2019

3 1  D E  M A I G  2 0 19  FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES 2017-18

15  J U N Y  2 0 19  5K I 1500 M FESTES SANT JOAN I SANT PERE

10  D ’A G O S T  2 0 19  VI 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS

2 2  S E T E M B R E  2 0 19  DIA DE LA BICI CME 2019

19  D ’ O C T U B R E  2 0 19  FESTA INAUGURACIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2019-20

10  D E  N O V E M B R E  2 0 19  CAMINADA POPULAR 2019

17  D E  N O V E M B R E  2 0 19  IV CURSA ERMITA – CIRCUIT CURSES MUNTANYA COSTA NORD

2 4  D E S E M B R E  2 0 19  31ena VOLTA A PEU DE NADAL

ABRIL - JULIOL

ABRIL

13. ABR. 2019 JORNADA FORMATIVA ACTIVITAT FÍSICA I DISCAPACITAT CLUB BAMESAD VINARÒS

20. ABR. 2019 II TORNEIG DE PASQUA ALEVÍ DE FUTBOL VINARÒS EFC

23 AL 26.ABR.2019 CAMPUS DE PASQUA BÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

28.ABR.2019 IV CAMPIONAT CROSS COUNTRY DE VINARÒS MOTOCLUB VINARÒS

MAIG

11.MAIG.2019 II CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME CLUB ESPORTIU VINARÒS

11.MAIG.2019 TORNEIG PEQUEBÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

JUNY

1. JUNY. 2019 III CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME CLUB ESPORTIU VINARÒS

2. JUNY. 2019 XXX TRIATLÓ DE VINARÒS CLUB TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS

2. JUNY. 2019 12ena MARXA PER LA TINENÇA DE BENIFASSÁ AULA DE NATURA

2. JUNY. 2019 VI COPA MARCELINO FUSTER CLUB NATACIÓ VINARÒS

8-9.JUNY.2019 TORNEIG NACIONAL FUTBOL UNITED CF. VINARÒS

8. JUNY. 2019 X OPEN COCEMFE MAESTRAT DE TENIS TAULA CLUB BAMESAD VINARÒS

9.JUNY.2019 II TORNEIG INCLUSIU TENIS TAULA VINARÒS CLUB BAMESAD VINARÒS

9. JUNY. 2019 XXIV TRAVESSIA A LA PLATJA DEL FORTÍ CLUB NATACIÓ VINARÒS

22. JUNY. 2019 10é OPEN DE PESCA FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE CLUB NÀUTIC VINARÒS

22. JUNY. 2019 10ena REGATA CREUERS DE  FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE CLUB NÀUTIC VINARÒS

23. JUNY. 2019 V TROFEU SANT JOAN I SANT PERE DE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES CLUB BAMESAD VINARÒS

23. JUNY. 2019 V PROVA PROVINCIAL DE RESISTÈNCIA DE  CICLOMOTORS MOTOCLUB VINARÒS

23. JUNY. 2019 TIRADA INTERCOMARCAL BIRLES SANT JOAN I SANT PERE CLUB BIRLES VINARÒS

26 AL 29.JUN.2019 ADVENTURE FUTBOL SALA CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

28. JUNY. 2019 TROFEU PETANCA SANT JOAN I SANT PERE CLUB PETANCA VINARÒS

29.JUNY.2019 TORNEIG 4x4 MIXTE SANT JOAN I SANT PERE ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

30. JUNY. 2019 I MARXA BTT LLANGOSTÍ DE VINARÒS CLUB CICLISTA MAIKBIKE VINARÒS

JULIOL

JULIOL VOLLEY NIGHT CUP – MASCULÍ – JUNIOR ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

JULIOL ESCOLA VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

JULIOL CAMPUS ESTIU DE FUTBOL SALA CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

JULIOL VI CAMPUS ESTIU BÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

1 AL 26.JUL.2019 CAMPUS ESTIU FUTBOL VINARÒS EFC VINARÒS EFC

1 AL 6.JUL.2019 III NBA SKILLS CAMP VINARÒS CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

6. JUL. 2019 VI TORNEIG LLIURE CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA CLUB TENIS TAULA VINARÒS

6. JUL. 2019 IV TORNEIG LLIURE MENUT CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA CLUB TENIS TAULA VINARÒS

7. JUL. 2019 XIV TORNEIG CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA CLUB TENIS TAULA VINARÒS

20-21.JUL.2019 TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

27. JUL. 2019 FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS

30 JULIOL AL 2 AGO.2019 COPA DAVIS JUNIOR CLUB DE TENIS VINARÒS
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

Tauler Municipal

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada 
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que 
el proper dia  que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 5 de 
Juliol de  2019.

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

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

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local 
de data 28 de juny de 2019, va aprovar l'expedient i 
plecs per a la contractació de la PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ MUNICIPAL DEL 
PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT 
DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 03/19 GEST. 729/19). 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament 
de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es 
/Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació 
electrònicament: el 10 de juliol de 2019.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del 
Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs.

L’alcalde

Guillem Alsina Gilabert

Vinaròs a  02 de juliol de 2019

677 78 00 19
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PUBLICITATESQUELES

La família Forner-Llatser et recordarà sempre
i agraeix tota l’atenció rebuda i les mostres d’afecte i condol

En memòria de:
Maria Rosa Llatser Barreda

“Mary Llatser”

Que va morir a Vinaròs el dia 
19 de juny de 2019, a l’edat de 74 anys 

D.E.P.



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h a 9.00h). 

Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán dispensaciones con 
receta médica y se deberá llamar a la policía local 964 40 77 04

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

horarios (Válidos desde 12/11/2018)
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1635 1642 1649 - - - - 1703 1710 - - - - - 1727 - 1738 - 1747 1755 1802 1812 1823 1834 1839

2005 - 2017 - - - - - 2033 - - - - - - - 2058 - 2107 2115 2121 2129 2139 2151 2156

1427 1434 1440 - 1447 - 1452 1455 1501 - 1508 - 1512 - 1518 1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633

805 812 819 - 826 - 831 835 842 - 848 - 851 - 859 905 909 912 917 930 937 945 955 1007 1012

538 545 552 - - - - 605 610 - - - - - 625 - 634 - 648 656 703 712 726 743 748

645 652 659 - 706 - 711 715 721 - 728 - 732 - 739 745 749 751 758 806 819 828 837 854 859

700 707 713 719 721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 808 813 816 830 838 845 854 903 920 925

850 857 904 - 911 - 916 920 926 - 933 - 937 - 944 950 954 956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100

920 927 933 939 941 944 948 952 958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 1028 1033 1036 1045 1053 1100 1110 1118 1140 1145

1045 1052 1059 - 1106 - 1111 1115 1121 - 1128 - 1132 - 1139 1145 1149 1151 1205 1213 1220 1230 1238 1255 1300

1115 1122 1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340

1245 1252 1259 - 1306 - 1311 1315 1321 - 1328 - 1332 - 1339 1345 1349 1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500

1520 1527 1533 1539 1541 1544 1548 1552 1558 1602 1606 1609 1612 1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748

1540 1547 1554 - 1601 -
1606 1610 1616 - 1623 - 1627 - 1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755

1720 1727 1733 1739 1741 1744 1748 1752 1758 1802 1806 1809 1812 1817 1821 1828 1833 1836 1855 1903 1910 1920 1928 1945 1950

1827 1834 1840 1846 1848 1851 1855 1859 1905 1909 1913 1916 1919 1924 1928 1935 1940 1943 1955 2003 2015 2025 2033 2050 2055
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1942 1947 2002 2010 2025 2032 2042 - 2047 - 2056 - - - - - 2113 2119 - - - - 2133 2143 2155

2030 2036 2050 2059 2109 2115 2130 2135 2138 2143 2148 2152 2156 2158 2201 2205 2210 2216 2219 2223 2226 2228 2236 2244 2251

1830 1836 1850 1859 1909 1915 1930 1935 1938 1943 1948 1952 1956 1958 2001 2005 2010 2016 2019 2023 2026 2028 2035 2043 2102

1648 1654 1708 1717 1727 1738 1750 - 1756 - 1804 - - - - - 1819 1825 - - - - 1838 1845 1853

1527 1533 1547 1556 1606 1612 1630 1635 1638 1643 1648 1652 1656 1658 1701 1705 1710 1716 1719 1723 1726 1728 1736 1744 1757

1325 1331 1345 1354 1404 1410 1425 1430 1433 1438 1443 1447 1451 1453 1456 1500 1505 1511 1514 1518 1521 1523 1531 1539 1551

1115 1121 1135 1144 1154 1206 1225 1230 1233 1238 1243 1247 1251 1253 1256 1300 1305 1311 1314 1318 1321 1323 1331 1339 1346

928 934 948 957 1007 1013 1030 1035 1038 1043 1048 1052 1056 1058 1101 1105 1110 1116 1119 1123 1126 1128 1136 1144 1151

820 826 840 849 859 905 920 925 928 933 938 942 946 948 951 955 1000 1006 1009 1013 1016 1018 1026 1034 1047

630 636 650 659 709 715 730 735 738 743 748 752 756 758 801 805 810 816 819 823 826 828 836 844 857

625 631 645 654 704 710 722 - 728 - 736 - - - - - 751 757 - - - - 810 817 824

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

710 716 729 738 747 754 805 - 810 - - - - - - - 834 - - - - - 851 - 905

833 839 852 901 910 917 934 - 940 - - - - - - - 1005 - - - - - 1024 - 1038

1241 1247 1259 1308 1317 1324 1333 - 1338 - - - - - - - 1402 - - - - - 1420 - 1434

1415 1421 1434 1443 1452 1458 1507 - 1512 - - - - - - - 1536 - - - - - 1555 - 1610

R: Regional
RE: Regional Exprés

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
2: Circula 6/12/2018.
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El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02 




