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La residència de Tercera Edat començarà 
a ser una realitat a partir del mes d'agost

L’ajuntament de Vinaròs distingeix als 
esportistes més destacats de la localitat

Vinaròs celebra una nova 
edició de la Fashion Night
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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'empresa Gimecons serà l'encarregada de crear la 
residència a sobre de l'actual Centre de Dia per oferir 
145 places públiques, a més de suposar la futura creació 
de 75 llocs de treball per atendre als residents.
Vinaròs cada vegada està més a prop d'aconseguir la 
residència de la Tercera Edat, l'empresa encarregada 
de la gestió del Centre de Dia, L'Onada, ha adjudicat les 
feines de construcció a Gimecons, que haurà d'executar 
totes les obres en termini de 15 mesos. El nou espai 
disposarà d'una superfície de 5.400 metres quadrats, 
amb capacitat per a 145 places públiques, distribuïdes 
entre 54 habitacions doble i 37 simples. D'altra banda, 
també tindrà zones compartides, dos terrasses, gimnàs 
i molts més serveis per tal de garantir una estada de 
qualitat als usuaris. 
L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha qualificat aquesta 
notícia de molt positiva, assenyalant que “la residència 
de la Tercera Edat no només serà un important avenç 
en la qualitat assistencial al municipi, sinó que també 
es beneficiarà tota la comarca”. Pel que fa al projecte 

l'alcalde insistia que “ha sigut possible gràcies a la feina 
conjunta de les diferents administracions i governs 
municipals, amb el seu origen durant la legislatura de 
Jordi Romeu, que va iniciar els primers passos gràcies 
al Pla E de l'expresident Zapatero i que van donar 
continuïtat les posteriors corporacions locals”. 
D'altra banda, Alsina també ha volgut destacar la gran 
feina que s'ha realitzat des de l'equip de Serveis Socials 
de l'Ajuntament, encapçalat per Antonio Valenzuela, 
assenyalant que han sigut una peça clau per al 
desenvolupament del projecte, que per fi començarà a 
ser una realitat a partir del mes d'agost.
En referència a les obres, l'empresa tindrà una dificultat 
afegia al haver de construir la residència a sobre 
del Centre de Dia, tot i així, es preveu que un cop 
comencen les feines, al mes d'agost, s'executen en un 
termini de 15 mesos. Cal destacar que l'Ajuntament 
serà l'encarregat de supervisar tots els treballs perquè 
s'ajusten al projecte presentat per l'empresa gestora, 
L'Onada. 

La residència de Tercera Edat començarà a ser una 
realitat a partir del mes d'agost
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ACTUALITAT

L'alcalde de la localitat, Guillem Alsina, juntament 
amb el regidor d'esports, José Chaler, van rebre 
el dijous  4 de juliol  als esportistes vinarossencs 
que han aconseguit resultats destacats al llarg 
d'aquesta temporada en un  acte de reconeixement 
al saló de plens del consistori municipal. 
David Guimerà, Sebastián Quixal, Carla Masip, 
Guillem Segura, Álvaro Urgelles i Sergi Castell són 
els sis esportistes que van estar reconeguts amb 
l'entrega de l'escut de la ciutat pel seu treball i els 
resultats aconseguits al llarg d’aquest any.

El regidor d'esports, José Chaler, va ser l'encarregat 
de fer un petit resum dels resultats obtinguts 
per cadascun dels esportistes reconeguts.
David Guimerà és campió del món 
d'Aquabike en el grup d'edat dels 25-29 anys 
i 3r de la general en el Festival European 
Championship Eivissa 2018. Per la seva part, 
Sebastián Quixal va aconseguir el primer 
lloc de la seva categoria en el campionat 
d'Espanya de Duatló. Carla Masip es va 
proclamar subcampiona d'Espanya Sub-23 

en els 800 metres llisos.  Guillem Segura va quedar 
el 15è classificat en el Campionat d'Europa en la 
categoria elit i ha ostentat al llarg de la temporada 
nombrosos títols, tant a escala autonòmica com 
nacional. Per la seva part, Álvaro Urgelles és 
campió d'Espanya de tenis-taula adaptat i Sergi 
Castell, campió d'Espanya en la selecció valenciana 
de natació adaptada.
L'alcalde de la ciutat, Guillem Alsina, va destacar 
que "és un orgull per a l'Ajuntament de Vinaròs 
tenir aquests esportistes a la localitat"

L’ajuntament de Vinaròs distingeix als esportistes més destacats

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

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.

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

OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 24 DE JULIO DE 2019
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ACTUALITAT

El Punt Violeta va tornar a estar present durant les Festes 
de Sant Joan i Sant Pere

El Vinalab va acollir la setmana passada la 
xerrada "Optitud en les vendes" impartida 
per l'expert, Iosu Lázcoz, amb l'assistència 
de varies desenes de persones. L'objectiu 
era mostrar que una bona actitud, positiva 
i optimista, és fonamental per aconseguir 
destacar dintre del món de les vendes. 
Segons va assenyalar Lázcoz cada vegada 
ens trobem en un món més globalitzat 
amb una gran abundància d'ofertes, que 
fa difícil diferenciar-se de la resta dels 
venedors, per tant la forma d'aconseguir 
destacar és començant per un mateix, 
afrontant tots els reptes amb actitud 
positiva i sobretot optimisme. En aquest 

sentit, Lázcoz comentava que conèixer 
les pròpies fortaleses, no només pot 
resultar favorable per a la feina, sinó que 
també és un pilar bàsic per aconseguir el 
benestar general amb la vida i nosaltres 
mateixos.
Al llarg de la xerrada sobretot es va 
destacar com poder diagnosticar les 
fortaleses i treballar-les per créixer 
com a professionals, dintre del món 
de les vendes, un sector cada cop més 
competitiu. D'altra banda, també va es va 
obrir el torn de preguntes amb una taula 
redona on Lázcoz i els assistents van posar 
en comú les seues experiències.

El Vinalab acull la xerrada "Optitud en les vendes"

L'espai es va ubicar prop de l'envelat del port per 
informar i atendre als veïns davant dels actes 
sexistes o denigrants cap a les dones 
La Regidoria de Política Social va tornar a establir 
el Punt Violeta durant les Festes de Sant Joan i 
Sant Pere, amb l'objectiu de promoure unes festes 
respectuoses i lliures d'agressions sexistes. Segons 
les estadístiques, el 66,5% de les persones que van 
apropar fins a l'espai eren joves d'entre 15 i 21 anys 

que van demanar informació, de les quals més de la 
meitat van ser dones.  
La regidora de Política Social, Berta Domènech, 
ha destacat que "el Punt Violeta és un espai que, 
malauradament, cal que siga un recurs més dins les 
festivitats nocturnes, degut a la convivència social 
marcada pel masclisme i el dret que tenim totes 
i tots a gaudir de les festes sense assetjaments ni 
agressions de cap tipus". En aquest sentit, insistia 

que des de l'Ajuntament sempre tindran tolerància 
zero amb comportaments o vocabulari sexista i 
per això des del Govern Municipal continuaran 
instal·lant el Punt Violeta per fomentar el respecte 
i la igualtat. 
Per acabar, la regidora Domènech agraïa la 
col·laboració de Femme Força Vinaròs i de l'entitat 
Alana de València per fer possible la instal·lació del 
Punt. 

El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 
Marc Albella, va viatjar fins al Cdt de Castelló per 
assistir a l'entrega de les Banderes Qualitur que 
cada any atorga Turisme Comunitat Valenciana per 
reconèixer l'excel·lent qualitat de les platges i cales.
A l'acte va assistir el president del Consell, Ximo 
Puig, que va destacar la importància d'aquestes 
distincions per fer visible la gran qualitat que tenen 
les platges valencianes i assegurava que és el fruit 
de la feina ben feta per part dels ajuntaments, que 
any rere any, s'esforcen per mantenir un litoral 
òptim. En aquest sentit, el president Puig felicitava 
a tots els consistoris per les banderes aconseguides 
i recordava que són els principals actors de cara al 
turisme de proximitat.
Per la seva banda, el regidor Albella comentava 
que aquesta distinció s'afegeix a les dues 

Banderes Blaves que, un any més, ha aconseguit 
Vinaròs, una a la platja del Fortí i l'altra a la del 
Fora Forat. Segons afegia "amb el segell Qualitur 
es referma l'excel·lent qualitat ambiental de la 
costa vinarossenca, resultat del gran treball que 
es realitza des de l'Ajuntament per garantir unes 
platges i cales òptimes per als banyistes, a més de 
comptar amb un serveis de qualitat, que fan de 
Vinaròs un dels destins turístics més complets de 
la Comunitat".
Per acabar, el secretari autonòmic de Turisme, 
Francesc Colomer, insistia en la necessitat que 
"les platges valencianes siguen cada vegada més 
inclusives, accessibles, hospitalàries i confortables 
per aconseguir diferenciar-nos de la resta de 
destins", una feina que l'Ajuntament de Vinaròs té 
marcada com a principal objectiu.

Vinaròs renova les distincions Qualitur que atorga Turisme Comunitat Valenciana
El reconeixement certifica, un any més, la bona qualitat ambiental de les platges i les cales de la localitat, 
així com una fàcil accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
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ACTUALITAT

La Diputació engega una nova campanya 
d'excavacions arqueològiques per continuar 
descobrint el passat dels primers pobladors de la 
localitat
Vinaròs ha tornat a ser una de les localitats 
beneficiades amb la campanya d'excavacions 
arqueològiques per part de la Diputació de 
Castelló. Durant les properes dues setmanes 
els tècnics, encapçalats pel cap del Servei 
Provincial d'Arqueologia, Arturo Oliver, amb 
l'ajuda d'estudiants universitaris, realitzaran 
diverses excavacions als jaciment iber del Puig 
de la Misericòrdia per continuar descobrint els 
orígens dels primers pobladors del municipi. 
La regidora de Cultura, Anna Fibla, ha fet 
una visita a les excavacions per conèixer de 
primera mà les feines que es desenvoluparan 
durant les properes dues setmanes. En aquest 
sentit, destacava que “des de Govern Municipal 
sempre donarem el màxim suport a les feines 
arqueològiques, que ajuden a posar en valor el 
passat de la localitat, al mateix temps que també 
suposen generar nous recursos turístics per als 
visitants”.

Cal destacar les restes són unes de les importants 
de la comarca del Baix Maestrat amb més de 2.700 
anys d'antiguitat, amb algunes descobertes 
singulars, com per exemple, un petit taller que 
es feia servir per crear petites peces de metall 
o un magatzem que es va incendiar, deixant 
moltes restes, entre elles vasos que contenien 
cereals i que ha ajudat a comprendre millor la 
dieta dels ibers. 
D'altra banda, Fibla ha assenyalat que, segons 

els experts, una de les principals prioritats és la 
conservació i consolidació dels murs, amb més 
de tres metres d'alçada, a més continuar amb 
les excavacions fins arribar al nivell original del 
jaciment. 
Per acabar, la regidora demanava civisme a la 
ciutadania i que respecte el jaciment del poblat 
iber del Puig de la Misericòrdia, destacant que es 
tracta d'unes restes molt importants que formen 
part del nostre patrimoni històric i cultural. 

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació de la Generalitat 
ha atorgat una nova subvenció a l'Ajuntament de 
Vinaròs, per a posar en marxa eines que faciliten 
a la ciutadania l'accés a la informació municipal. 
Cal destacar que en total s'han presentat  a la 
convocatòria 207 municipis de tota la Comunitat, 
resultant el projecte de Vinaròs un dels més ben 
valorats, aconseguint la màxima subvenció de 
5.000€.

El regidor de Govern Obert i Innovació Digital, 
Hugo Romero, ha destacat que "aquesta 
ajuda permetrà millorar l'actual portal de 
la Transparència per fer-ho encara més 
accessible i intuïtiu per als veïns que vulguen 
consultar informació municipal, com ara el 
pressupost municipal, ingressos i despeses, 
contractacions i licitacions públiques". En 
aquest sentit, Romero ha remarcat que 
l'accés a la informació pública és un dels 

pilars bàsics de la democràcia i una forma 
que té la ciutadania de passar comptes amb 
l'administració. 
Per acabar, el regidor assenyalava que en els 
propers mesos es treballarà per modernitzar el 
portal de la Transparència, inclòs dintre del web 
municipal, per crear un espai renovat que facilite 
encara més l'accés a la informació d'una forma 
senzilla i intuïtiva, perquè qualsevol veí puga fer 
les consultes des de casa.

La regidora de Cultura, Anna Fibla, visita el jaciment 
del poblat iber del Puig de l'ermita

Vinaròs rep una subvenció de la Generalitat Valenciana 
per al foment de la transparència
El projecte presentat per l'Ajuntament ha sigut dels més ben valorats per part dels tècnics autonòmics i ha aconseguit la quantitat més elevada, 5.000€
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Alumnes i professores són els encarregats de 
crear l'obra, amb 10 metres de llargària i gairebé 
dos d'alçada, que representarà els productes de 
proximitat que es poden trobar al Mercat
La regidora d'Infància i Educació, Begoña López, ha 
fet una visita a l'Escola Municipal d'Art per veure 
de primera mà el mural que estan confeccionant 
alumnes i professores per decorar el pati del 
Mercat. Es tracta d'una iniciativa que ha sorgit des 
de la mateixa Escola, per oferir als estudiants un 
exercici diferent, que implique el treball en equip i 
la coordinació entre tots, per aconseguir crear una 
obra de grans dimensions.
López ha agraït a l'Escola Municipal d'Art aquesta 
iniciativa i destacava que servirà per decorar un 
espai emblemàtic de la localitat com és el Mercat. 
En aquest sentit, insistia que "els alumnes estan 
realitzant una gran tasca, modelant cada detall 
del mural per crear una obra de gran qualitat 
que podrà gaudir tota la ciutadania un cop estiga 
finalitzada".
Per la seva banda, la professora Lara Domènech 
ha explicat que el mural mesurarà 10 metres 
de llargària per 170 centímetres d'alçada i 
representarà els productes que es poden trobar 
al Mercat Municipal, a més d'alguns elements 
patrimonials de la ciutat com és l'ermita. En cop 
modelats tots els detalls, llavors el mural es dividirà 
en diferents parts per ficar-ho al forn i després els 
mateixos alumnes s'encarregaran de pintar-ho. 
Segons comentava es preveu per aquest mes de 
juliol finalitze la part central.
La també professora, Cinta Barberà, comentava 

que aquest treball suposa un bon exercici per als 
alumnes que han de coordinar tota la feina que 
realitzen, assenyalant que hi ha diferents torns, 
treballant cadascun a partir del que ha fet l'altre. Així 
mateix, remarcava que un cop enllestit la dificultat 

estarà en el moment de ficar-ho al forn perquè, al 
perdre la humitat i encongir-se, es podria esquerdar.  
De moment alumnes i professores treballen a bon 
ritme amb l'objectiu de poder enllestir la part central 
del mural a finals de juliol.

ACTUALITAT

L'Escola Municipal d'Art decorarà el pati del Mercat amb un mural ceràmic

El dia 9 va morir el veí 
de Vinaròs amb més 
edat, José Higinio 
Adell Puig. Adell es 
va convertir, el passat 
gener al cumplir 107 
anys, en una de les 
persones amb major 
edat de la província 
de Castelló, tant en 
homes com dones.
José Higinio Adell 

Puig era natural de 
Morella i fou un dels 
socis fundadors de la 
societat cooperativa de 
crèdit El Salvador així 
com de la Caixa Vinaròs, 
sent el soci número 5 i 
6, respectivament.
A més, Adell era el tio 
de l’actual president 
de la Generalitat, Ximo 
Puig.

Mor, als 107 anys, José Higinio Adell Puig

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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restaurant Les Moles 
d’Ulldecona, amb una 
estrella Michelin i un 
Sol Repsol, és un re-
ferent gastronòmic del 

nostre territori. El xef i propietari 
Jeroni Castell, ha fet de la seva 
cuina un joc que enamora els 
nuvis que es casen a Les Mo-
les. El producte de qualitat, de 
proximitat i la creativitat són les 
eines fonamentals de la seva 
cuina. 
Recentment Les Moles ha fet 
una profunda renovació de les 

seves instal•lacions exteriors, 
millorant i potenciant les dife-
rents zones que ja hi havia en 
el passat. Amb més dels 6000 
m2 de jardins, els casaments a 
Les Moles tenen infi nites possi-
bilitats i espai per a tot. Per a les 
cerimònies, els jardins compten 
amb una zona dissenyada es-
pecialment per poder acollir 
tots els invitats al voltant d’una 
majestuosa taula de ferro oxi-
dat situada davant les parets 
d’una antiga pedrera i rodeja-
da de plantes i fl ors. Per fer els 

aperitius, trobem una enorme 
pèrgola diàfana amb vistes 
als jardins i a la pedrera, on es 
combinen taules de peu amb 
zones amb sofàs. Per al ban-
quet, els nuvis podran escollir si 
volen celebrar-lo a l’interior del 
saló envidriat o fora als jardins, 
envoltats de plantes i arbres au-
tòctons. La zona exterior també 
compta amb un escenari fi x, 
situat just al centre dels jardins 
i al costat de la zona de barra 
lliure, on després es pot conti-
nuar la festa amb alguna ban-
da en directe o un discjòquei. 
I per als que necessiten una 
mica més d’intimitat, els jardins 
de Les Moles compten també 
amb una zona chillout amb so-
fàs i una il•luminació més tènue 
i relaxada. 
Els casaments a Les Moles es 
caracteritzen per la seva atenció 
personalitzada, per la cura dels 
detalls i per la creació d’atmos-
feres úniques pensades espa-
cialment per a cada situació. 
Segons la seva fi losofi a, cada 
parella és diferent i per això no 
poden haver-hi dos celebra-
cions iguals. 

    Digues “Sí, vull” 
als jardins de 

        Les Moles

E

Restaurant Les Moles
Ctra. La Sénia, km 2

43550 Ulldecona (Tarragona)
977 57 32 23

lesmoles@lesmoles.com
www.lesmoles.com
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El 
r e s t a u r a n t 
Les Moles 
d ’ U l l d e c o n a , 
amb una estrella 
Michelin i un 
Sol Repsol, és 

un referent gastronòmic del 
nostre territori. El xef i propietari 
Jeroni Castell, ha fet de la seva 
cuina un joc que enamora els 
nuvis que es casen a Les Moles. 
El producte de qualitat, de 
proximitat i la creativitat són 
les eines fonamentals de la seva 
cuina. 

Recentment Les Moles ha fet una 
profunda renovació de les seves 
instal·lacions exteriors, millorant 
i potenciant les diferents zones 
que ja hi havia en el passat. Amb 
més dels 6000 m2 de jardins, els 
casaments a Les Moles tenen 
infinites possibilitats i espai per 
a tot. Per a les cerimònies, els 
jardins compten amb una zona 
dissenyada especialment per 
poder acollir tots els invitats al 
voltant d’una majestuosa taula 
de ferro oxidat, situada davant 
les parets d’una antiga pedrera 

i rodejada de plantes i flors. Per 
fer els aperitius, trobem una 
enorme pèrgola diàfana amb 
vistes als jardins i a la pedrera, 
on es combinen taules de peu 
amb zones amb sofàs. Per al 
banquet, els nuvis podran 
escollir si volen celebrar-lo a 
l’interior del saló envidriat o 
fora als jardins, envoltats de 
plantes i arbres autòctons. La 
zona exterior també compta 
amb un escenari fix, situat just 
al centre dels jardins i al costat 
de la zona de barra lliure, on 
després es pot continuar la 
festa amb alguna banda en 
directe o un discjòquei. I per 
als que necessiten una mica 
més d’intimitat, els jardins de 
Les Moles compten també amb 
una zona chillout amb sofàs i 
una il·luminació més tènue i 
relaxada. 
Els casaments a Les Moles 
es caracteritzen per la seva 
atenció personalitzada, per 
la cura dels detalls i per la 
creació d’atmosferes úniques 
pensades espacialment per a 
cada situació. Segons la seva 
filosofia, cada parella és diferent 
i per això no poden haver-hi dos 
celebracions iguals. 

restaurant Les Moles 
d’Ulldecona, amb una 
estrella Michelin i un 
Sol Repsol, és un re-
ferent gastronòmic del 

nostre territori. El xef i propietari 
Jeroni Castell, ha fet de la seva 
cuina un joc que enamora els 
nuvis que es casen a Les Mo-
les. El producte de qualitat, de 
proximitat i la creativitat són les 
eines fonamentals de la seva 
cuina. 
Recentment Les Moles ha fet 
una profunda renovació de les 

seves instal•lacions exteriors, 
millorant i potenciant les dife-
rents zones que ja hi havia en 
el passat. Amb més dels 6000 
m2 de jardins, els casaments a 
Les Moles tenen infi nites possi-
bilitats i espai per a tot. Per a les 
cerimònies, els jardins compten 
amb una zona dissenyada es-
pecialment per poder acollir 
tots els invitats al voltant d’una 
majestuosa taula de ferro oxi-
dat situada davant les parets 
d’una antiga pedrera i rodeja-
da de plantes i fl ors. Per fer els 

aperitius, trobem una enorme 
pèrgola diàfana amb vistes 
als jardins i a la pedrera, on es 
combinen taules de peu amb 
zones amb sofàs. Per al ban-
quet, els nuvis podran escollir si 
volen celebrar-lo a l’interior del 
saló envidriat o fora als jardins, 
envoltats de plantes i arbres au-
tòctons. La zona exterior també 
compta amb un escenari fi x, 
situat just al centre dels jardins 
i al costat de la zona de barra 
lliure, on després es pot conti-
nuar la festa amb alguna ban-
da en directe o un discjòquei. 
I per als que necessiten una 
mica més d’intimitat, els jardins 
de Les Moles compten també 
amb una zona chillout amb so-
fàs i una il•luminació més tènue 
i relaxada. 
Els casaments a Les Moles es 
caracteritzen per la seva atenció 
personalitzada, per la cura dels 
detalls i per la creació d’atmos-
feres úniques pensades espa-
cialment per a cada situació. 
Segons la seva fi losofi a, cada 
parella és diferent i per això no 
poden haver-hi dos celebra-
cions iguals. 

    Digues “Sí, vull” 
als jardins de 

        Les Moles

E

Restaurant Les Moles
Ctra. La Sénia, km 2

43550 Ulldecona (Tarragona)
977 57 32 23

lesmoles@lesmoles.com
www.lesmoles.com

Digues“Sí, vull”
   als jardins de

    Les Moles

publireportatge
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El pan integral por fin será 
integral de verdad

¡Estamos de enhorabuena! Este 
Julio ha entrado en vigor la 
llamada “Ley del pan” en la que 
regulan el etiquetado de este. 
¡Por fin cuando ponga integral 

en la cara frontal querrá decir que de verdad es integral! 
¿Quieres saber más?
Hoy te explicamos todas las modificaciones que habrán 
a partir de ahora. 

PAN INTEGRAL
Anteriormente a esta ley, es decir el mes pasado, un pan 
se le podía decir que era integral aunque no lo fuera. 
¿Cómo podía ser esto posible? Aunque no se entienda 
aceptaban que se pudiera poner pan integral a un pan 
hecho 100% con harina refinada si llevaba además 
salvado. A partir de ahora, un pan que ponga que es 
integral tiene que estar hecho 100% de harina integral. 
En el caso de que no sea exclusivamente hecho con pan 
integral deberá poner el porcentaje de harinas que lleva. 

PAN DE CEREALES
Cuando nos referimos al pan sin especificar de qué cereal 
es, hablamos de pan de trigo. En el caso de que fuera 
otro cereal se indicará en el etiquetado. El problema 
era que hasta ahora un pan de centeno (o espelta o 
cualquier cereal) solía llevar una cantidad de harina de 
trigo más grande que el propio cereal. A partir de ahora 
esta prohibido, un pan descrito como “ pan de….” deberá 
estar hecho exclusivamente de dicho cereal. 

PAN MULTICEREAL
Con este pan solía pasar como con el anterior, mucha 
cantidad de harina de trigo y ridícula la de los otros 
cereales. Ahora si un pan se llama “multicereal” deberá 
llevar al menos 3 harinas diferentes (de las cuales dos 
deben ser de algún cereal) y que la cantidad sea mínimo 
un 10% de cada harina. 

PAN DE MASA MADRE
Anteriormente no estaba bien regulado la denominación 
de masa madre en el etiquetado pudiéndola poner 
a pesar de no llevarla. Utilizaban ingredientes como 
levaduras comerciales o yogures. Actualmente se 
ha definido la masa madre como: “Es la masa activa 
compuesta por harina de trigo u otro cereal, o mezclas 
de ellas, y agua, con o sin adición de sal, sometida a una 
fermentación espontánea acidificante cuya función es 
asegurar la fermentación de la masa de pan. La masa 
madre contiene una microflora acidificante constituida 
esencialmente por bacterias lácticas y levaduras salvajes. 
“ (Fuente BOE).  Por lo tanto si no esta hecha con bacterias 
lácticas y levaduras salvajes no se podrán definir como 
panes elaborados con masa madre. 

Un gran avance. Era francamente complicado encontrar 
un pan exclusivamente integral excepto en panaderías.  

Tened en cuenta que solo sirve para el pan y no para 
la bollería. No os fiéis cuando en una caja de galletas, 
magdalenas, etcétera ponga que es integral porque 
puede ser que no lo sea (de hecho es lo más probable). 
Tampoco si pone que es de centeno porque seguramente 
lo que más lleve sea trigo. Aunque este tipo de alimentos 
no es recomendable  de ninguna de las maneras ya que 
los demás ingredientes que lleva no son saludables. 

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

VIRGEN DEL CARMEN
Es tu fiesta virgen del carmen

esta fiesta marinera
es la fiesta de este puerto
que en este día te venera.

I
Eres tú la protectora

de tantos fieles creyentes
que le llena el corazón
a esta humilde gente.

II
Son los sueños de estos fieles

que en el día de tu santo te veneran
que le llegas con toda el alma

a la familia marinera.

III
Nos da tu señora

lo que es nuestra alegría
mucha fe y concordia

para celebrarlo este día.

IV
Esta es tu fiesta Virgen del Carmen

de los marineros patrona
por eso en este día

tus fieles no te abandonan.

V
Virgen del Carmen querida

guía nuestra barca hasta el fin
y llegar a puerto contento

haz que su gente se sienta feliz.

VI
Viva la Virgen del Carmen
gritan esta buena gente
y lo digan muchos años
para poder venir a verte.

Manuel Gómez Esteban

Celebració Bodes d'or de Pepe i Tonica amb tota la família a Madrid.

El Hospital comarcal de Vinaròs ha 
implantado la uniformidad quirúrgica de 
un solo uso, con el objetivo de incrementar 
la protección del paciente y del personal 
médico. Para su puesta en marcha, se ha 
desarrollado una sesión informativa acerca 
de su uso en quirófano y de la utilización de 
los pijamas desechables.
 
El centro ha instalado una máquina que 
suministra automáticamente la uniformidad 
al personal del centro a cualquier hora del 
día, facilitando así el acceso y la correcta 
dispensación de las prendas, tallas y tipo 
de uniformidad al profesional. Cada pack va 
embalado individualmente para proteger 
sus cualidades de uso.
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Vinaròs va celebrar el divendres 5 de juliol 
l'octava edició de la Fashion Night. Una nova 
edició que va comptar amb una gran afluència 
de gent, tant vinarossencs com visitants 
d'altres localitats, que va sortir de casa per 
tal de comprar als més de cent comerços 
de la localitat que van participar d'aquest 
esdeveniment. Cada comerç va oferir al 
públic diferents propostes que van animar els 
carrers cèntrics fins a la matinada. Photocalls, 
exhibicions, pintades de grafitis en directe o 
l'actuació de diferents DJ's van ser algunes 
de les iniciatives que els comerciants de la 
localitat van dur a terme per tal d'incentivar 
el consum.
Com a novetat d'aquesta edició, a més dels 
diferents comerços de roba, sabateries 
o cafeteries, van participar diferents 
concessionaris de cotxes, que van fer un 
mostrari d'alguns vehicles.
Amb l'horari de les 20:30 fins a la 1 de la 
matinada, la Fashion Night va ser una bona 
iniciativa, impulsada per l'Associació de 
Comerciants de Vinaròs i recolzada per la 
regidoria de Comerç de l'Ajuntament de 
Vinaròs, per tal de renovar el fons d'armari o 
simplement per gaudir d'un bon pla.
Tot i això, segons l'opinió d'alguns 
comerciants, la participació va ser menor 
respecte a altres anys a causa de la tardança 
de la campanya, que es va realitzar després de 
les festes i amb les rebaixes començades.

Vinaròs celebra una nova edició de la Fashion Night
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Toni Sedano
Una vez más, la noche de San Pedro se convirtió 
en una velada mágica, categóricamente divertida 
y plena de emociones que invadian la presencia 
de los que allí asistíamos.
Impresionante Gala de Aroma Flamenco, organi-
zada presidida presentada por nuestro gran ami-
go Pedro Aixalà , autor biográfico de Don Antonio 
Molina y la colaboración desinteresada de Tino 
Perez.
Debutantes de nivel en esta Gala por primera vez 
el grupo de baile  Move of Soul, Danzas Urbanas, 
que puso su própio toque juvenil y dinámico a 
la noche.  Seguidos por una actuación estelar de 

Aroma Flamenco, (Rosa y Carmen) , que nos hicie-
ron vibrar al son de sus mejores ritmos.
Ritmos de su último trabajo musical (Ni la una 
ni la otra), recientemente incorporado y que nos 
presentaron con la intensidad que les caracteriza 
a la hora de su interpretación, dónde el público 
bailó y disfrutó de sus canciones hasta el final de 
la noche.

En definitiva una actuación magistral digna del 
maravilloso público asistente a la fiesta.
Indudablemente, disfrutamos de un sonido e ilu-
minación extraordinarios, a cargo de Espectácu-
los Giam, donde destacó la profesionalidad y el 

buen hacer personal.
No obstante, anteriormente al espectáculo, pudi-
mos disfrutar de un exquisito menú, cuidadosa-
mente elaborado, a cargo de Toni, en el Restau-
rante del Club de Tenis Vinaròs.
Pero como en todo, hay un final, un final y un prin-
cipio. El principio de poner en marcha los pensa-
mientos habiendo hecho una valoración positiva 
del evento,  que marcará el camino que nuestro 
querido amigo y mejor persona Pedro Aixalà, jun-
to con su compañera Toñi Llorente, se enzarzarán 
en otra nueva aventura, cómo podría ser por 
ejemplo:
 LA GALA 2020 , Gracias, y hasta pronto.

Gala Aroma Flamenco

Com cada dissabte, es va celebrar el Pati del Mercat. Els assistents van poder gaudir d’una vesprada amb música en directe al pati interior del mercat.
Fotos: Aroa Ejarque
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Ramon Pla Marco 

El dia cinc del passat  mes de juny cumplia 90 anys 
el nostre Mercat Municipal. Noranta anys, ni més 
ni menys!!
Ens ho recordava Conxita Solans Roda, neta del 
constructor, el dia 21 del mateix mes en la seva 
conferencia a la Casa Membrillera, organitzada 
pel  grup de debat i recerca TRÀNGOL.
La construcció d’un mercat a Vinaròs va pasar per 
moltes vicisituts fins que el constructor MANUEL 
RODA GINER va aceptar la seva construcció. El 
pressupost era de 113.539 pessetes i tot i creure 
que perdria diners,  com així va ser, va acceptar 
el repte, per una qüestió de prestigi profesional i 
estimació al seu poble. En la seva dilatada carrera 
professional va construir moltes obres al poble, 
especialmente moltes de les ximeneies de les 
industries locals, així com el grup de dalt “Verge 
de la Misericordia”
El mercat és un preciós  i emblemàtic  edifici 
modernista utilitzant el ferro forjat i el vidre com 

en els grans mercats de l’època. Es un referent del 
nostre poble. En el seu interior s’han adquirit els 
productes que han alimentat durant 90 anys a 
molta gent. Productes que pagesos, ramaders  i  
pescadors han conreuat i pescat.
La plaça Sant Agustí és avui un dels centres 
referents de Vinaròs, com ho és la plaça de 
l’esglesia. Paper que com a centres de la vila ja no 
ho son La Mera i la Plaça Jovellar, per la seva poca 
funcionalitat i estètica actual.
En un moment en què l’ajuntament,  
encertadament, està fen un Pla Especial de 
Proteccció del Patrimoni, crec que aquest aniversari  
mereix una celebració i un reconeixement. És un 
dels pocs edificis importants del nostre patrimoni 
arquitectònic local que la pressió i especulació  
urbanística ha anat eliminant poc a poc.
Els mercats municipals estan avui en crisi. La 
societat del consumisme i de la desiguatat 
creixent en la que vivim, fa que les grans empreses 
i centres comercials ens porten per on volen, a 
comprar el que volen i en els establiments que 

ells volen.
La compra de productes frescos i de proximitat 
son més sans i nutritius. Els mercats ens els 
proporcionen i a un preu asequible. Donen treball 
al camp i a la pesca local. Creen llocs de treball, 
també de proximitat. Hem de fer que la gent torni 
a comprar al nostre mercat.
Jo visc a Cerdanyola del Vallès, prop de Barcelona. 
Quan vinc a Vinaròs  carrego de mandarines i 
taronges que reparteixo entre familiars i amics, 
presumint de que son del meu poble. També 
d’altres fruites, verdures i de vegades peix. No 
falten mai el coc de tomata i els pastissets.
Es tracta de donar-li vida a un equipament que 
ens ha donat vida a més de quatre generacions.
Ens ho creïem tot això? Si es així, posem fil a 
l’agulla.
Estic convençut que l’ajuntament, que conformen 
totes les regidores i regidors recentment escollits, 
no es defraudaran.
Nosaltres tampoc podem defraudar al nostre 
mercat i als seus venedors i subministradors.

Mercat Municipal: 90 anys d'història
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Sebastià Redó

El passat cap de setmana la Coral Gent Gran de Benicarló i la Coral 
Juvenil Sant Sebastià van participar en la XVI Campanya de Concerts 
d’Intercanvis Musicals, patrocinats per l’Institut Valencià de la Música 
de la Generalitat Valenciana.  Amb el mateix programa el dissabte, dia 
6, va tindre lloc el concert a la parròquia de Sant Pere (capella del Crist 
de la Mar) i el diumenge, dia 7, el concert de tornada a l’església de Sta. 
Magdalena de Vinaròs.
Les dos corals van interpretar sis peces cadascuna del seu variat 
repertori. De la Coral Gent Gran, dirigida per Clara Ruiz, podem destacar 
les interpretacions de “La dama de Mallorca” amb harmonització de 
Baltasar Babiloni i “Rosa de Bardissa” de H. Werner. Pel que fa a la Coral 
Juvenil “Sant Sebastià”, va destacar l’obra “Mother of God” de John 
Taverner que ha segut cantada per la coral, dirigida per Carlos Vives, 
recentment per primera vegada. També les dues peces acompanyades 
al piano per Clara Guimerà, “Halleluiah” de Leonar Chohen i “Gaelic 
Blesing”, popular irlandesa harmonitzada per John Rutter. 
Per finalitzar els concerts, es van interpretar conjuntament el “Sanctus” 
de Frank Schubert i “¡Ay, linda amiga!”, anònim del segle XVI. La 
trobada va servir per a gaudir d’una bona estona de companyerisme i 
cant coral alhora que les dues corals van fer gaudir de valent al públic 
assistent.

Alfredo Gómez Acebes
A lo largo de la historia se han realizado, editado 
o publicado numerosos planos de Vinaròs y su 
término. Otros han quedado en el cajón. Algunos 
son bien conocidos, otros no tanto como es este 
el caso. Recientemente hemos localizado uno 
de ellos que lleva por título o referencia “Planos 
geométricos por Términos Municipales mandados 
formar por la ley de 23 de marzo de 1906. Provincia 
de Castellón. Término de Vinaroz”. Un plano 
topográfico firmado en Teruel el 27 de diciembre 
de 1909 por el topógrafo Angel Pino, comprobado 
por Antonio Mª de Acuña ingeniero jefe de la 1ª 
Brigada y revisado por Rafael Paramo, ingeniero 
jefe de los trabajos topográficos de la provincia de 
Castellón. Dicho plano fue ampliado a posteriori 
con anotaciones manuscritas en diversos colores. 
La primera por José de San Martín (20 junio 1919) 
donde delimitaba todas las fincas del término local 
por las masas de cultivo e intervalos, ya fuesen 
de secano -trigo, centeno, algarrobos, viñedos, 
olivares- o de regadío -naranjos, huertos, etc. Y 
posteriormente completado (en color rojo) por el 
topógrafo Francisco Asenjo que, con fecha del 5 de 
enero de 1925, anotaba en el mismo unas nuevas 
referencias. En él se especificaba tanto las líneas 
de teléfono urbano entre Vinaròs y Benicarló, la 
línea telegráfica, el teléfono urbano a la estación 
y “fábrica del agua” o el interurbano a Zaragoza. 
Así como los interesantes emplazamientos de 
numerosos predios o fincas con sus casetas, casas, 
villas y chalets sobre todo en la actual costa sur, 
fuera murallas donde a finales del siglo XIX y 
principios del XX la nueva clase pudiente burguesa 
y comerciante fue levantando sus residencias 
veraniegas. A continuación los ponemos de relieve 
por si no se aprecia bien en la reproducción del 
mismo, siendo bien conocidos algunos de los 
nombres que aquí aparecen reflejados.
-Casas: Ortembó (Ortembach) o de La Rata (1), 
Bautista Blanchadell (10), Segura (15), Mariano 
(65), viuda de Vizcarro (66).
-Casetas: Adolfo Cavadés (2,3), Sixto Miralles 

(4), Domingo Caballer (5), Viuda de Béjar (11) 
Manolo Sunto (12), Teresa Miralles (14), Quigo el 
albañil (18), del Marqués (19), Luis de Selma (20), 
Manuel Zapater (21), fondo de Bola (22), Sebastian 
Chaler (24), Vda. de Valenzuela (25), Agustin 
Muzt (26), Vicente Catalá (27), Sebastian Gausach 
(29), Carmen Borrás (30), Dolores de Cafelet (31), 
Vicente Llonar (31), Sebastian Miralles (33), Tanasio 
(36), Jose Morella (37), Luis de la Paca (38), Bautista 
Balan (39), Vda. de Rosa (40), Juan Ballester (43), 
Fco. Caballer (45), Julián Brau (48), Leopoldo 
Querol (51), Ocono (O’Connor) 52, Bautista Gasot 
(53), Bautista Miralles (57), del Chano (57), Antonio 
Sorolla (57).
-Villas: Villa Irene (6), Villa Conchita (8), Villa 
Enriqueta (10),  Villa María (13), Villa Noema (16), 
Villa Luisa (41), Villa Azucena (47), Villa Pola (49), 
Villa Elvira (54), Villa Filomena (62), Villa Teresa (63), 

Villa Ortensia (64). 
-Chalets: Domingo Caballer (7), Victor (9), Velverte 
(17), Tomas Juan (22), Alfredo Caudet (34),  
Francisco Puchol (42), viuda de Domingo Polo (46), 
Calatayud (50), Serret (56), Leon Ferrer (59), viuda 
de Moreno (60), Tel de Feliz (66), Sales (68).
-Otros: Ermita de San Roque (35), La Sultana (55). 
Sin numerar: Barraca corral de Capella, casa de 
Varet, Casa de Faro, caseta de Landete, casa de 
Fernando Castillo, casa de extra muro de la Oliva. 
Las norias a vapor para regar de Sebastián Mey, 
de G. Piquer, de Ortembach, de Federico Esteller, 
o la máquina elevadora de aguas potables de 
Juan Bautista Pascual para abastecer de aguas a 
Vinaroz. Así como varias fábricas como el molino 
“La Trinidad” de Querol. 

* El número es el que aparece en el plano.

Un curioso plano del término de Vinaròs

Intercanvi coral Vinaròs-Benicarló
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Vinaròs va rebre el 4 de juliol a l'església 
Arxiprestal a la coral infantil BeningBé 
(Voces por Benin), formada per 25 nens 
i nenes de la capital Cotonou i de la zona 
rural de Wawata, que es troba en situació de 
pobresa.
Aquest concert solidari va ser una de 
les parades de la gira de la coral infantil 
BeningBé (Voces por Benin) que es va 
iniciar el 28 de juny i ha recorregut diverses 
localitats de la Comunitat Valenciana. 
L'objectiu d'aquesta coral és, per mitjà de 
les seves cançons, traslladar la realitat de la 
infància a Àfrica i reivindicar els seus drets.
El concert va comptar també amb la 
participació de la Coral Juvenil Sant Sebastià 
així com la Coral Infantil Misericòrdia. Per 

tancar aquest esdeveniment, les tres corals 
van interpretar de manera conjunta el tema 
Allelujah, de Leonard Cohen.
Al llarg de la tarda es va recaptar un import 
total de 2.620 euros. Aquesta quantitat és 
la suma provinent dels donatius particulars 
del dia del concert, que sumen 1.470 euros, 
la venda de camisetes i merchandising- un 
total de 650 euros- i un donatiu de 500 
euros que va realitzar la Coral Juvenil Sant 
Sebastià a la coral infantil BeningBé (Voces 
por Benin). 
Desde la fundació Juntos Por La Vida, 
se senten molt afortunats per la rebuda 
que van tindre del Poble de Vinaros, i van 
destacar que ha sigut el poble que mes s’ha 
volcat davan d’aquesta iniciativa solidaria.

Voces por Benin a Vinaròs

100% 
drets

de l’obra
per a 
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Fue todo un gozo el pasado sábado día 6 del 
presente mes de julio, el poder escuchar y 
admirar la belleza de la música ucraniana, toda 
ella a “capela” e interpretada por tres jóvenes 
seminaristas Andrés, Jorge y Andrés.
Muy buena fue la idea, primero desde pasados 
años, de que el párroco de la arciprestal mossèn 
Emilio Vinaixa Porcar, admitiera y cediera la “Capilla 
del Santísimo”, para que una comunidad tanto 
de Vinaròs, como supongo de poblaciones de 
alrededor, pudieran celebrar quincenalmente sus 
ritos de una Iglesia greco-católica ucraniana de rito 
bizantino, en que en sus celebraciones participa 
siempre el canto religioso a  modo de oración.
Nuestro mossèn, como es natural ha escuchado 
estos cantos en sus celebraciones, y tuvo la buena 
idea, de que estos seminaristas Andrés, Jorge y 
Andrés, pudieran realizar un concierto, con las 
canciones que interpretan en sus celebraciones en 
nuestra parroquia.
El mismo mossèn Emilio, al finalizar la misa 
vespertina del pasado sábado, nos presentaba al 
padre Basilio, el cual está en Valencia y es el que se 
desplaza cada 15 días para celebrar la Eucaristía a la 
comunidad ucraniana. Nos sorprendió el mossèn en 
su faceta de entrevistador, preguntándole al padre 
Basilio todo lo referente a su iglesia, así como al 
concierto que nos iban a interpretar seguidamente. 
En realidad mossèn, lo hizo muy bien.
El concierto daba inicio a las 21 horas, y lo pudimos 

seguir perfectamente con el buen español 
hablado y pronunciado por el padre Basilio. Antes 
del inicio de cada pieza que interpretaban los 
tres seminaristas, él nos hacía un comentario de 
la misma, así como el significado de la oración 
cantada.
Nos comentó que el concierto constaba de dos 
partes, la primera con cantos religiosos que ellos 
interpretan en cada Eucaristía. Nos decía que todas 
las Eucaristías tienen sus cantos, y que los que a 
ellas asisten cantan. También que en las familias 
de este rito, no hace falta cantar solamente en la 
iglesia, en sus casas y en diversos momentos del 
día, también pueden cantar, como por ejemplo en 
el momento del “Magníficat”.
Esta primera parte fue muy bella. Los tres 
interpretaron con todo rigor, sentimiento y 
exactitud los cantos programados. De los tres, 
uno daba el tono de la pieza a interpretar tras 
hacer sonar el diapasón, también iba pasando las 
páginas de las partituras, otro dirigía, pero todo 
realizado con una sencillez y formas disimuladas, 
que estoy seguro  pocos se dieron cuenta. Las 
tres voces repartidas en tenor, barítono y bajo. Si 
bien las melodías eran algunas parecidas, no así 
el texto de las mismas que nosotros no pudimos 
comprender, ya que el concierto se realizó en 
idioma ucraniano y griego.
En la segunda parte cambió bastante el género 
musical, nos pudimos dar cuenta de la riqueza 

y belleza de la canción popular de Ucrania. 
Dedicaron sus piezas a elementos naturales como 
por ejemplo; las montañas de su tierra, los ríos, los 
bellos paisajes, los molinos….
Yo no sé si esperaban la buena aceptación 
del público asistente, el cual con sus aplausos 
premiaban canción a canción su interpretación 
hasta la última pieza programada. Agradecidos 
y quizá un poco extrañados nos regalaron un 
“bis” con una bella despedida que cantan cuando 
finalizan un acto, el “desear muchos años de vida”. 
Se finalizaba el concierto con unas palabras de 
agradecimiento del padre Basilio a mossèn Enrique 
por todo lo que hace colaborando con la Iglesia 
greco-católica ucraniana, así como agradecía la 
asistencia y los aplausos, a todos los que en aquella 
tarde-noche del calor estival, allí nos reunimos.
Por mi parte, como cristiano y católico acepto y 
comparto las directrices de nuestro Papa Francisco, 
sobre la “comunión” con las diversas iglesias. Fue 
bello estar juntos en aquella tarde, la Iglesia greco-
católica ucraniana junto con nosotros los católicos. 
Alabo a nuestros párrocos los cuales sienten lo 
mismo, y felicito y agradezco tan buena idea del 
concierto a nuestro mossèn. 
Por supuesto, mis felicitaciones al padre Basilio 
y a los jóvenes seminaristas Andrés, Jorge y 
Andrés.
                                                                    
 Salvador Quinzá Macip

L’auditori municipal Ayguals D’Yzco va rebre el 5, 6 i 7 de Juliol l’obra de teatre Llibertins, representada pel grup Póker de la companyia d’arts escèniques Puro 
Teatro.
Al llarg de les tres sessions, les representacions van comptar amb una gran assistència de públic.

La música religiosa y polular de Ucrania en la arciprestal de “La Asunción

El grup Póker de Puro Teatro presenta Llibertins 
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PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER MODALITATS I ESPECIES DEL MES DE JUNY DE L’ANY 2019 (II)

SOCIETATESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Medusa pereta 

Cadufos a bordo sobre cubierrta preparados para ser calados

Se levantó la veda de la campaña del cadufo
Semana súper tranquila, tanto por el estado de la mar que estuvo muy apaciguado, como de 
capturas, ya que los bous están de parada biológica, y la llum opera por aguas  de Valencia. La 
novedad es que se puede faenar tras el pulpo roquero con dichos recipientes o artilugios. En 
cuanto a las valoraciones en lonja, decir que se están manteniendo estables para la mayoría de 
los pescados y mariscos.

La pesca de arrastre está de veda los meses de julio y agosto. Así los bous aprovechan para ser 
reparados y sus tripulaciones hacen vacaciones, renuevan sus titulaciones, etc.
El cerco, las traíñas pillan peix blau y lo subastan en Burriana.
La flota artesanal trasmallera, la mitad de barquitas cala al langostino y conjuntamente caen 
en las redes caracoles y galeras. Dos lo hacen a la sepia y mabre. Otro par al lenguado, rombo, 
tigre y palaí. Uno pesca a la corva, jurela, palometa y pagel. Y otro lo hace por Columbretes 
para subastar langosta, bogavante, cabracho, pargo, dentón, raya, rape y brótola.
El palangrillo costero, una embarcación atrapó con este arte de anzuelos bacoreta. Son piezas 
de 5 a 13 Kg.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufos ha comenzado la temporada tras seis meses. 
Ahora izan a bordo ejemplares de 3 kg.

Ecos de ‘Mar’; Consumo de pescado fresco
Sabemos que los españoles, en general, estamos en los primeros lugares del mundo en 
consumiciones de pescados. Pero los últimos estudios nos muestran unas peculiaridades a 
la baja en tres clases desfavorecidas de población, como jóvenes de hasta 24 años de edad, 
que consumen 1,38 veces por semana. Las clases media-baja y baja, con una ingesta de 1,7 
raciones de pescado fresco semanales. Y el hogar sin hijos es un colectivo que come 1,46 
raciones por semana.

En realitat no és una medusa, és un Ctenófor. 
En castellà li diuen medusa bombilla, nuez 
de mar i jalea de peine verrugosa, en anglés 
sea warty, en alemany Meerwalmus i en 
francés noix de mer. El seu nom científic és 
Mnemiopsis leidyi. 
Animal molt primitiu. Es diferència de les 
meduses, entre altres caràcters, per que 
no tenen cèl·lules urticants, o siga, que no 
piquen. Pertanyent a la família Bolinopsidae, 
és una espècie invasora, ja que va ser portada 
al mar Negre per barcos russos en l'aigua de 
llast des de la costa d'EE.UU. El seu cos és 
lobulat, gelatinós, transparent, blanquinós, 
de simetria biradial. Sense aparell respiratori, 
ni circulatori, però si digestiu, nerviós 
i muscular. Pot tindre fins a 8 fileres de 
pintes ciliades al llarg del cos en vertical, 
que els mou com les paletes natatòries per 
desplaçar-se, i a més d'embats corporals per 
a nadar. Igual produïxen bioluminiscencia 
amb una brillantor de llampades de color 
blau-verdós que recorren l'animal. I també 
iridiscencia, segons de l'angle que li arriba 
la llum, per a atraure preses i camuflar-se. 
Posseïx tentacles retràctils apegalosos per a 
capturar aliment, en especial zooplàncton, 
com a larves de seitó, etc. 
Fins a 10 cm de talla. És hermafrodita. Té 
gònades masculines i femenines, que les 
solta lliures a la corrent perquè es mesclen 
amb productes sexuals d'altres. O si està 
sola es pot interlocutòria fecundar. En dos 
setmanes arriben a colonitzar una gran 
zona d'aigua. Pelàgic. Cada individu viu 
de forma independent. Preferix estar prop 
de la superfície a 5 m. de profunditat, però 
quan s'acosta tempestat se'n va a mar obert 
i s'afona mes. Forma part del dit llepó pels 
pescadors, que plena les seues xarxes d'una 
forma viscosa quan es deteriora.
No es comestible.

PEIXOS:
Escrita (Raja, Raya)                   3 Kg.
Boga/Xucla (Bogue/Picarel          2
Rallat (Bonito)                            22
Llampuga (Lampuga)                   4
Sorell (Jurel)                             20 
Lliri (Anjova, Saltator)                 2
     Aspet (Espetón)                          20
Bacoreta (Sarda)                    3.439
Sorella (Jurel real)                      18
Biso (Estornino)                         313
Palometa (Palometón)                  6
Corva (Corvallo)                          1
Mamona (Brótola de roca)            2
                                              _____
Total Palangre ………..…              3.850              

          
PEIXOS:   
Tonyina (Atún rojo)                                            52
Escrita (Raya)                                        93
Mantes (Batoideos)                                 6                                                                                                                            
Besuc (Besugo)                                   553
Boga/Xucla (Bogue/Picarel)                    12
Rallat (Bonito)                                         6
Caballa (Verdel)                                       1
Congre (Congrio)                                    50                 
Gall (Pez de S. Pedro)                            45
Orá (Dorada)                                        104
Gallineta (Cabracho)                             354
Sorell (Jurel)                                         46
Asparrall (Raspallón)                              39
Palá (Lenguado)                                    40
Sard (Sargo)                                        46

Lliri (Anjova)                                          34
Llobarro (Lubina)                                   5
Mabre (Herrera)                                  310
Aranya (Araña)                                     2
Pagell (Pagel, Breca)                         87
Lluç (Pescadilla, Merluza)                    14
Rap (Rape)                                       150
Aspet (Espetón)                                 19
Moll (Salmonete)                                21
Murena (Morena)                                 18
Mero (Cherna)                                      3
Lletxa (Pez limón)                                31
Bacoreta (Sarda)                             1.175
Sorella (Jurel real)                                33
Llises (Lisa, Mújol)                               78
Pagre (Pargo)                                      18
Bis (Estornino)                                     68

Roncador (Roncón)                              2
Rata (Miracielo)                                    29
Palometa (Palometón)                          25
Tigre (Lenguado 
portugués)                 215
Corva (Corvallo)                                   33
Miseria (Gallo)                                       5
Mamona (Brótola de roca)                     77
Déntol (Dentón)                                    45
Chopa (Cántara)                                 25
Reig (Corvina)                                       2
Vidriá (Mojarra)                                     48
Rom (Rémol, Rombo)                            58
Palaí (Acedia)                                        7
                                                        ______             
    Total...................................          4.085
CRUSTACIS:            

     Cranc blau (Cangrejo azul)        3
     Llagostí (Langostino)              1.421
     Galera (Estomatoideo)               16               
Llagosta (Langosta)                               255
Llomàntol (Bogavante)                             12
                                                         ______
      Total.................................          1.707
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      4
Sépia (Choco)                                     527
Polp roquer (Pulpo 
roquero)                 123
Popa (Pulpón)                                        1
Caragol punxent (Cañailla)                     21
                                                       _____
       Total……………………           677         
Total Tremall i d’Altres Arts...    6.469
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Cronología de la residencia de 
la tercera edad
Por Lluís Gandía

OPINIÓ 

Residencia de la Tercera Edad: 
poco a poco hasta ser realidad
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Corría el año 2010, en concreto 
el mes de febrero, cuando el 
Ministerio de Política Territorial 
autorizó, en el marco del 2º 
Plan Zapatero, la construcción 

del Centro de Día de Vinaròs, con una dotación de 
2,8 millones de euros, tras la previa solicitud de un 
equipo de gobierno formado por el PSOE y el PVI.
9 años después, tras una terrible crisis económica, 
y con el paso de 4 alcaldes por el Ayuntamiento 
de Vinaròs (Jordi Romeu, Juan Bautista Juan, 
Enric Pla, y ahora Guillem Alsina), esta semana se 
ha publicado la adjudicación de las obras de la 
Residencia de la Tercera Edad, sobre el centro de 
día existente.
Es importante conocer estos datos. Y no es 
precisamente baladí el hecho de que varios 
equipos de gobierno de diferente ideología hayan 
participado, desde sus inicios, en la consecución del 
que será el hogar de muchos vinarocenses de edad 
avanzada que, por diferentes motivos (familiares, 
económicos, personales) puedan hacer uso.
Una idea socialista: la construcción de una residencia 
pública en base a una necesidad real  y patente en 
nuestra ciudad, que se inició durante un gobierno 
socialista, que en la fase de centro de día se puso en 
funcionamiento durante un gobierno del partido 
popular, mediante una concesión de 50 años a una 
empresa privada a cambio de la construcción de la 
citada residencia, con un proyecto de ampliación y 
mejora que se aprobó en un gobierno de progreso 
(Tots Som Vinaròs-PSOE-Compromís) y que se hará 
realidad durante otro gobierno de progreso (PSOE-
Totes Som Vinaròs-¿Compromís?), con un total 
de 145 plazas totalmente subvencionadas por un 
gobierno del PSOE.
Serán 15 meses de obras que se iniciaran en agosto, 
y tras cuya finalización se realizará la dotación 
necesaria para la puesta en funcionamiento por la 
empresa concesionaria.
Trámites, dinero y tiempo. Muchos trámites, 
mucho dinero y mucho tiempo. Ésta es la realidad. 
Y detrás, como siempre en cualquier proyecto que 
se convierte en realidad, ideas, ideas confrontadas, 
rectificaciones, revisiones, adaptaciones a las 
realidades económicas y trabajo, un trabajo que, en 
mayor o menor medida, se realiza por todos los que 
participan en el desarrollo del proyecto, técnicos y 
políticos de distinto signo, que generalmente cae 
en el olvido. Trabajo que, seguro, se habría reducido 
de haber existido un pacto previo de colaboración 
entre todos los partidos que, de una manera u otra, 
han participado durante estos 9 años.
Ojalá este trabajo caiga en el olvido, siempre que 
los servicios a los ciudadanos perduren. Buena 
señal.

Esta semana el gobierno 
municipal ha anunciado 
que ya existe la empresa 
que construirá la 

residencia de la tercera edad. Lo anuncian de 
nuevo ahora cuando antes de las elecciones 
municipales, en el mes de marzo para ser exactos, 
ya anunciaron que las obras darían comienzo en 
unos días. No queremos ser malpensados pero se 
demuestra que aquel anuncio era un engaño más 
para condicionar el voto de los vinarocenses.
El actual centro de día y futura residencia comenzó, 
como bien afirma el actual Alcalde Guillem 
Alsina, fruto del Plan Zapatero del año 2009 pero 
curiosamente las obras no empezaron hasta 
mediados del año 2010 y con bastantes problemas 
que advertimos desde el Partido Popular sin que se 
nos hiciera caso.
La realidad en junio de 2011 cuando el Partido 
Popular accedió al gobierno municipal es que 
las obras del Centro de día estaban en un 20% 
realizadas y con únicamente 6 meses por delante 
para finalizarlas si no queríamos vernos en la 
obligación de devolver el dinero del Plan Zapatero.
Hicimos lo que sabe hacer el Partido Popular: 
Gestionar y lograr en 6 meses terminar una obra 
que el gobierno del PSOE había sido incapaz de 
resolver.
En 2013 logramos que la Generalitat Valenciana, 
en unos momentos complicadísimos 
económicamente y que algunos quieren olvidar, 
concediera las plazas públicas para garantizar 
su funcionamiento. Y para ello gestionamos un 
concurso público para concesionar el servicio de 
Centro de Día y garantizar la construcción de la 
residencia.
El PSOE, que hoy se cuelga medallas sobre el inicio 
de unas obras anunciadas mil y una veces, votó en 
contra de esa adjudicación. La coherencia no va 
con ellos. Votaron en contra de un contrato que 
logró que el Centro de Día funcionara desde 2014 y 
que en 4 años obligaba a la empresa adjudicataria 
a empezar las obras de la ansiada residencia.
Pero en la legislatura pasada el gobierno de PSOE 
y Som Vinaròs no hizo los deberes. Les pasó el 
tiempo y, pese a que la empresa adjudicataria hace 
ya un año estaba lista para empezar las obras, el 
gobierno tripartito retrasó el inicio de la residencia.
Ahora, cuando se anuncia por enésima vez el inicio 
de las obras, es momento de dejar por escrito la 
historia de la residencia. Es cierto que la tramitación 
lleva varias legislaturas en el Ayuntamiento como 
dice el actual Alcalde pero también es cierto que 
quien impulsó las obras del Centro de Día fue un 
gobierno del Partido Popular y quien tramitó, licitó 
y adjudicó el contrato que hoy hace posible esa 
residencia fue el gobierno del Partido Popular pese 
al voto en contra del PSOE local.

Quan arriba el mes de juliol 
els vinarossencs acudim 
a la cita amb el Festival 

internacional de Curmetratges Agustí Comes i 
que arriba enguany a la dihuitena edició. Dimarts, 
dimecres i dijous de la propera setmana es 
projectaran els curmetratges finalistes al JJ cinema 
a les 22 hores, a un preu simbòlic de 1€. 
El dia 21 de juliol al cinema es projectarà la 
“Macedònia de curts”, i el 27 de de julio, a les 22 
hores, a l’àgora de del passeig marítim el lliuraran 
el premis dels curmetratges guanyadors del 
festival d’aquest any.
Aquest any s’ha superat la xifra de l’any anterior, 
ja que s’han presentat un total de 912 obres 
d’arreu de tot l’estat espanyol i d’altres indrets 
internacionals. El camí per l’organització ha estat 
difícil però amb el pas del temps aquest projecte 
s’ha convertit en un referent tant a nivell nacional 
com a nivell internacional.
Viurem unes intenses jornades en què Vinaròs 
gaudirà d’un bon cinema, i com cada any amb 
l’enorme satisfacció del treball ben fet, gràcies al 
treball pacient, acurat i continuat de la Fundació 
Caixa Vinaròs.
L’ambició dels seus organitzadors, la Fundació 
Caixa Vinaròs, ha estat sempre d’engegar-lo any 
rere any i portar el nom de Vinaròs, al costat dels 
millors festivals de curts per tot l’Estat espanyol i 
també, arreu del món.
Són moltes les persones que hi treballen, de 
forma altruista perquè aquest festival sigui un èxit 
col·lectiu de tot Vinaròs. Creiem sincerament, que 
tots i totes els hem d’estar enormement agraïts. 
I, per suposat, també cal donar les gràcies a tots i 
cadascú dels ciutadans i ciutadanes, tant de Vinaròs 
com de la rodalia que, estiu rere estiu, amb la seua 
fidel presència han recolzat aquest projecte. Així, 
mateix cal seguir treballant per superar problemes, 
per llimar imperfeccions, per concretar projectes i 
obrir portes que facen que el festival internacional 
de Curmetratges Agustí Comes continue viu i 
dinàmic. Tots tenim la responsabilitat d’espentar 
en la direcció que sigui la millor per al festival, 
perquè així sumen un bon element per a la ciutat 
que estimen i en la que creiem amb totes les nostre 
forces.
Des del PVI volem reiterar una vegada més el 
nostre agraïment a la Fundació Caixa Vinaròs i a 
totes les persones que han fet possible aquest 
esdeveniment, així com recolzar la voluntat de 
l’Ajuntament de Vinaròs, de continuar treballant 
per tal de convertir la nostra ciutat en un referent 
cultural de qualitat.

Festival Internacional de 
curmetratges Agustí Comes
Per Maria Dolores Miralles
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Mirada al passat, 
present i futur

Per Paula Cerdà Escorihuela 

Trabajando por Vinaròs

Per Manuel Herrera Bujeiro
Vinaròs violeta
Per Berta Domenech

Aquesta setmana cal donar 
importància al moment social 
en què vivim, ja que fa unes 
setmanes vam a arribar a 1.000 
dones mortes, assassinades 

a mans de les seues parelles o exparelles. La 
defensa dels drets  de les dones han de tenir un 
lloc rellevant a la política municipal de Vinaròs. 
El nou cas de violació múltiple de la 'Jauría de 
Manresa' fa visible a la societat el problema del 
masclisme. La gent de Vinaròs va mostrar el 
rebuig cap aquests fets durant la manifestació 
a la Plaça de l’Ajuntament amb la lectura d'un 
manifest per part de FemmeForça Vinaròs en 
contra del masclisme i la societat que afavoreix a 
l'home i prejutja negativament a la dona. 
Ens sentim orgullosos que a Vinaròs existisca 
una associació com aquesta, que és exemple 
de SORORITAT de la lluita feminista que busca 
la igualtat entre els homes i les dones. La seua 
activitat és puntera a la província de Castelló 
amb accions com la dinamització del Punt 
Violeta a les festes que sensibilitza a la joventut i 
ofereix suport a possibles agressions sexuals que 
puguen ocórrer durant la nit. En tan sols dos anys 
d’existència han rebut diversos reconeixements 
per part d’entitats com la Fundació Horta Sud de 
València i l’Associació Acollidora de Tortosa. 
Des de la nostra agrupació política en general, i 
des de la regidoria de Política Social, en particular, 
es continuarà donant suport al col·lectiu perquè 
continuen en la seua tasca social per evitar 
fets com els ocorreguts a Manresa i des de les 
institucions continuarem lluitant per una societat 
més igualitària. 
Vinaròs en aquesta legislatura serà un dels  
pocs municipis de la província que tindrà un 
CENTRE DE LA DONA. La legislatura anterior 
va impulsar amb accions de govern aquesta 
oficina tan necessària per al nostre municipi i 
voltants. El centre de la dona serà referent a tota 
la comarca en la lluita en la violència de gènere 
i entre altres objectius donarà suport a aquelles 
dones que visquen amb maltractament físics 
i/o psicològics i que per problemes econòmics, 
socials o familiars no poden afrontar la situació. 
Altres funcions destacades del centre seran els 
assetjaments sexuals al món laboral, agressions 
o abusos sexuals que trobaran assessorament i 
ajuda per superar les conseqüències d’aquestes 
situacions a través d’una intervenció psicosocial 
individual i grupal.
Totes i tots som Vinaròs treballa activament 
perquè Vinaròs pugue millorar directament la 
qualitat de vida als seus ciutadans i ciutadanes i 
construir una societat igualitària i respectuosa en 
tots els sentits.

Aquest principi 
de legislatura 
estic veient 
Vinaròs amb uns 

altres ulls. La nostra ciutat és molt més que 
el "rovellet d'un ou" quan parlem d'ubicació I 
clima. I és que el nostre Vinaròs és un diamant 
en brut que podem polir molt més a dia d'avui. 
El fet que les obres a la Cotxera de Batet hagen 
tret a la llum noves troballes arqueològiques 
dóna una nova oportunitat al consistori 
vinarossenc pel que fa a com va ser la nostra 
ciutat en els seus primers segles de vida. 
Recordo quan van fer les obres de remodelació 
de la plaça de l'ajuntament i, com finalment, 
van tornar a ocultar aquelles troballes que la 
gent de carrer ens arrimàvem a vore. T'obria 
la imaginació pensar de joveneta que allí baix 
havien viscut ja vinarossencs. 
Per aquest motiu, des de Compromís per 
Vinaròs pensem que l'equip de govern hauria 
d'estudiar totes les mesures possibles per a 
posar en valor totes les troballes fetes al Corral 
de Batet amb el propòsit de potencialitzar 
aquest nou referent patrimonial. I no sols 
pel valor històric que tenen, sinó també per 
ubicar-se tan prop de la mar. D'aquesta forma, 
Vinaròs en època turística ampliaria l'oferta de 
referents a visitar i ampliaria els recursos per a 
que tota la ciutadania conegués més sobre la 
vida de la seua ciutat. Hem de tindre en compte 
que en dies on l'oratge no acompanya el bon 
temps, hem d'oferir alternatives a la platja als 
visitants més enllà de les propostes comercials 
i de restauració que tenim.
Per tots aquest conjunt de motius, des de 
Compromís pe Vinaròs animem a que s'exploren 
totes les vies possibles per a preservar les 
restes arqueològiques que enriqueixen el 
nostre patrimoni i, conseqüentment, ampliar 
els coneixements que tenim de la nostra ciutat. 
I és que la història de Vinaròs encara l'estem 
construint entre totes i tots i per aquest motiu no 
podem permetre'ns tornar a deixar amagades 
les petjades dels primers vinarossencs baix els 
nostres peus.

Cs ha empezado a trabajar ya por Vinaròs. 
Con una oposición constructiva y leal, 
entre nuestros objetivos primordiales 
está conseguir incrementar el número 

de viviendas sociales en nuestro municipio. No 
queremos que ningún vecino se quede en la 
calle por falta de recursos, por ello propusimos al 
conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, la 
adquisición de edificios en manos de los bancos o 
de la Sareb. Esta iniciativa se la trasmitimos durante 
su visita a la localidad y esperamos obtener una 
respuesta pronto. 
Igualmente, estos días hemos estado apoyando 
los actos en defensa del colectivo LGTBI. En Cs no 
daremos un paso atrás en la defensa de la igualdad 
y la libertad de todos, pese al sectarismo y a la 
intolerancia que sufrimos por parte de algunos 
grupos en el desfile del Orgullo Gay en Madrid. 
Por otra parte, a nivel municipal, nos preocupa 
especialmente el tratamiento que se está dando a 
los restos arqueológicos aparecidos en la “Cotxera 
de Batet”. En este sentido, desde el equipo de 
Gobierno se está planteando una obra que limita el 
hallazgo, minusvalorando los restos arqueológicos 
descubiertos, al no querer seguir excavando. 
El Ejecutivo ha optado por cumplir con el 
expediente y no ha entrado siquiera a contemplar 
la posibilidad de hacer catas extensivas a pesar 
de saber perfectamente de la existencia de una 
muralla tipificada como BIC. 
Así pues, para Ciudadanos debería ser el Consell 
de Cultura municipal quién tomase las riendas 
de este asunto tan importante y que esto no 
solo dependiese del Gobierno de turno. Vinaròs 
cuenta con un Patrimonio Histórico escaso que se 
ha de preservar e incrementar en la medida de lo 
posible. No podemos repetir los errores del pasado 
por culpa de decisiones precipitadas que tienen 
que más que ver con el interés partidista que con 
el bien común.
Finalmente, desde Cs no querríamos terminar estas 
líneas sin enviar nuestra más sincera felicitación a La 
Unitat d’Hospitalització Domiciliària por el Premio 
Alè Vinarossenc de la Fundació Caixa Vinaròs, así 
como nos gustaría dar la enhorabuena a nuestros 
deportistas: David Guimerá, Sebastián Quixal, 
Carla Masip, Álvaro Urgelles y Sergi Castell por su 
ejemplo de esfuerzo y espíritu de superación.
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Des que el mon és mon, els humans hem anat fent 
mans i mànegues per guanyar-nos les garrofes, 
tot donant-nos un cop de ma per poder aguantar 
els qui remenen les cireres i hem hagut de fer el 
cor fort manta vegades davant l’ordeno y mando 
dels mals governs, que, dita siga la veritat, ens han 
tingut i tenen agafats del coll.
Però val a dir que sempre hem fet el cor fort encara 
que, massa cops, hem abaixat el cap i posat el 
cap sota l’ala. Per sort o per   desgràcia, gairebé 
sempre hi ha un botó per a un trau i el que no 
sen va rentant s’ha de tenyir. Ara bé, fent surar la 
veritat, cal reconèixer que ens hem adormit a la 
palla mentre ens deixàvem furtar bous i esquelles 
i, ara com ara, ens trobem amb el cul a l’aire i mes 
sols que la una. Donar confiança és d’humans, ben 
bé ho saben, i bé que se n’aprofiten els manaires 
de tota mena, aquells que en nom del poble, però 
sense el poble es fan el niu a les nostres costelles, 
tot prometent la lluna en un cove, encara que 
després de fer el cim del poder, se’ls en va el cap 

a una altra banda i del que vaig prometre no me’n 
recordo.
Perquè no hi ha més sord que el que no vol 
escoltar ni més cec que aquell que es posa la bena 
als ulls. I si és veritat que en el país dels cecs el 
tort és el Rei això és, justa la fusta, el que ens 
passa a nosaltres. Sords, cecs i muts som fàcils 
de governar, i als torts no els agrada conduir-
nos pel camí correcte sinó per aquell que porta 
l’aigua al seu molí, si convé assecant rius i 
fonts per continuar fent-nos passar pel sedàs. 
Evidentment, pel sedàs de l’idioma imperial, 
parlat per tants milions que a còpia d’invasió 
encara se’ls fan curts i com aquell que no vol la 
cosa, de fora vindran que de casa ens trauran. 
I ja hi som. Els parlants en la nostra llengua 
som   com més va menys, i ja se sap, qui perd 
els orígens perd la identitat. Si com diu la dita, qui 
te llengua a Roma va, com ho farem si perdem 
la nostra? Com podrem ser fidels a nosaltres 
mateixos en un mon del qual ja no en sabem ni les 

beceroles? 
Ara bé, fet i fet, malgrat els mals 
averanys i contra tot pronòstic, no 
ens ofegarem en un got d’aigua i encara que no 
siga tan fàcil com bufar i fer ampolles, no deixarem 
d’estar a l’aguait, perquè com som més gent que 
a les Ventalles, fugirem com de la pesta del tòpic 
d’anar tirant i qui dies passa anys empeny perquè 
mossegar-se la llengua no és propi dels pobles 
valents. La pervivència de les llengües, de les que 
encara resten al mon, encara que a cada bugada 
es perd un llençol, no és obra de poderosos ni 
d’erudits ni dels tronats recursos (digue-hi diners, 
ai las!) sinó de la gent anònima, ferma en la 
creença que el patrimoni cultural no es ven ni es 
barata per res.
Així que, cal agafar el bou per les banyes. La 
llengua fa el país i per mantenir-se dignament cal 
fugir del victimisme com del llamp, parlar clar i 
català a tot arreu, i bon vent i barca nova, que tot 
està per fer i tot és possible!   

OPINIÓ 

A peu ferm

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

 MAS DE LO MISMO

Manuel Villalta

Si leemos la prensa local comprobaremos como 
en los artículos de opinión de el Diariet el Partido 
Popular ha empezado la actual legislatura igual 
que termino la anterior con “mas de lo mismo.”
De sobras es sabido que el equipo de gobierno 
de la pasada legislatura se caracterizo por 
su falta de claridad y transparencia y por sus 
incumplimientos de sus promesas electorales, 
y algunos temas más que han llevado el fracaso 
electoral al partido que ostentaba la alcaldía. 
Esto es cierto y no se puede negar.
Como tampoco se puede negar la nefasta 
oposición que ha estado ejerciendo durante 
toda la legislatura el Partido Popular, motivo 
por el cual le ha supuesto la perdida de casi 800 
votos y dos concejales. Esto también es cierto y 
no se puede negar.
El Partido Popular en su paso por la oposición 

municipal siempre ha utilizado la misma táctica, 
la confrontación la discusión el acoso y derribo 
y algunas más que han hecho difícil un buen 
gobernar  y el entendimiento.
Para el Partido Popular su principal estrategia 
siempre se ha basado en buscar el fracaso 
del adversario sin importarle las negativas 
consecuencias que eso supone para el pueblo.
Por lo que se ha podido leer en la prensa local 
para la actual legislatura el PP anuncia que 
realizaran una oposición responsable pero 
contundente. Diferente a la que hicieron en la 
pasada legislatura, contundente y irresponsable.
Una oposición constructiva pero firme. Se 
espera que a si sea no como hasta ahora, firme 
destructiva.
El Partido Popular no es que sera el partido que 
lidere la alternativa a un gobierno que repite por 

segunda vez. El Partido Popular es la alternativa 
a ese gobierno. Pero de la manera que lo ha 
estado haciendo hasta ahora NO.
Pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena, 
y esperemos que se cumpla lo anunciado por el 
PP que es tan dispuestos a tenderle la mano al 
gobierno municipal para reivindicar todas las 
mejoras y infraestructuras que Vinaròs necesita.
Y es bien cierto Sres del PP que el dialogo no se 
anuncia en el Diariet si no que se practica todos 
los dias.
Es bueno que lo tengan en cuenta.
Como también es cierto que la actual legislatura 
termina de empezar y que tenemos 4 años por 
delante para comprobar como quieren gestionar 
el gobierno de Alsina y Fibla.
Esperamos por parte de todos que no sea “mas 
de lo mismo.”
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Els díes 6 i 7 de juliol es va celebrar a la Piscina 
Olímpica Municipal de Sedaví- Valencia el 
Campionat Autonòmic Infantil.
Amb la participació de 39 clubs de la Comunitat i 
un total de 227 nadadors que tenen que acreditar 
unes marques mínimes autonòmiques per a poder 
participar en aquesta competició.
El CN Vinaròs va participar en un total de 8 
nadadors: Hector Cervera, Ainhoa Canalda, Aura 
Perez, Carla Bernial, Sara Vea, Lucia Garcia, Ainhoa 
Garcia i Natalia Burriel.
Tots en moltes ganes i molta il·lusió per la 
importància d" aquesta competició .
Hem de destacar :
Carla Bernial:  Subcampiona Autonòmica i medalla 
de plata en 100 mtrs papallona en 1.05.36 i 
revalidant la mínima nacional i una gran millora 
que la coloca en posibilitats d'estar entre les millors 
del panorama nacional.
En 200 mtrs papallona una lluitada quarta posició 
en 2.24.98 aconseguint mínima nacional i una gran 
millora.
Sara Vea: cinquena posició en 400 mtrs lliures en 
4.41.28 aconseguint mínima nacional i última 
relevista del bronze aconseguit , tenint una bonica 
lluita amb el segon equip classificat.
Ainhoa García, va millorar en piscina llarga en la 
seua especialitat ,també en 400 mtrs lliures , va 
ser la primera relevista del bronce aconseguit, fent 
una primera posta espectacular.
Ainhoa Canalda, va millorar en 3 de les 4 proves 
nadades , formant part del relleu de 4x200 donant 
un bon salt qualitatiu.
Lucía Garcia , va nadar les tres proves de braça  
lluitant per Fer un bon paper.
Natalia, va millorar en 3 de les quatre proves 
nadades i va aportar moltísim en els dos relleus 
participats.
Aura va estar a un bon nivell en la seua especialitat 
de braça i va millorar molt en els 200 lliures , també 

va ser peça clau en el bronze acosenguit al relleu.
Héctor Cervera el nostre únic nadador masculí , va 
millorar molt en 200 lliures , gran actuació en 400 
lliures , però va tenir mala sort en una descalificació 
en la prova de 1500 lliures , per sortida anticipada , 
en la qual havia millorat 30 segons.
Enhorabona a Carla i Sara que s'asseguren la 
participació en el proper Campionat d' Espanya 
Infantil !!!
En quant a relleus, les nostres nadadores van 
aconseguir :

Medalla de Bronze en 4x100 estils l' equip format 
per Ainhoa Garcia,Aura,Carla i Sara , lluitant fins l' 
últim moment per la plata , va ser molt emocionant, 
ja que totes les nostres nadadores van millorar, 
donant mostra del sentiment d' equip.
Sisena posició en 4x100 lliures l' equip format per 
Sara, Carla, Natalia i Aura
Setena posició en 4x200 be lliures l"equip format 
per Sara, Carla, Ainhoa Canalda i Natalia.
En la posició general van quedar les sisenes.
Enhorabona a totes !!!

Carla Bernial Subcampiona autonòmica en 100 mtrs papallona i medalla 
de bronze en relleu de 4x100 estils.

Grans Descomptes en solars
Biotherm

c/Socorro, 1 VINARÒS
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El passat 29 de juny es va 
celebrar a la platja el Fortí de 
Vinaròs la primera edició del 
4x4 Mixte de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere. Els més de 50 
participants van gaudir d'un dia 
espectacular de volei platja on va 
regnar la diversió i l'esportivitat, 
destacat aquest torneig com 
un esdeveniment on tant xics i 
xiques competeixen per igual 
i que reflexa el gran nivell tant 
masculí com femení que hi ha a 
les platges de Vinaròs. 
Com sempre, agraïr als 
col·laboradors Oscars Pub per les 
consumicions als sots campions 
i al Bar Restaurant Desperados 
per regalar un sopar per als 
campions, des d'aquí els animem 
a que seguisquen col·laborant i 
apostant per aquest esport cada 

vegada més practicat al nostre 
municipi. Tampoc ens agradaria 
oblidar la presència del fotògraf 
Artigas, que ens va deixar 
imatges espectaculars i també a 
la Dama del Club Patinatge Anna 
Gil encarregada de donar els 
premis als guanyadors. 
 
1º CLASSIFICAT: Lo Fort del Fortí 
(Sandra, Corinne, Tano i Arno) 
2º CLASSIFICAT: Los pistoleros 
del Eclipse (Claudia, Agus, 
Snoopy i Juanma) 
3º CLASSIFICAT: Aire Retro (Lidia, 
Javi, Carles, Paco i Alba) 
 
MVP: Tano Resurrección (Lo Fort 
del Fortí) 

Millor Saque del Torneig: Juanma 
Rovira (Los Pistoleros del Eclipse)

Primera edició del 4x4 Mixte
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T. 689 30 37 61
 

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

consulta@dermatologiaestela.com

Elpasado fin de semana se celebró 
nuestro primer Open 23 horas 
desde la existencia de nuestro club, 
con carácter también de social a 
efectos de la regularidad anual. 
En esta ocasión especial el Bar 
Restaurante Les Capsades y Trabucco 
Fishing fueron los patrocinadores 
del evento. La concentración 
tuvo lugar en el mismo escenario 
de la competición, El Dique de 
Levante de Vinaròs, a las 12 horas 
del sábado, para posteriormente 
efectuar el correspondiente sorteo 
de puestos, tras el cual las once 
parejas participantes entrarían en 
sus puestos de pesca, arrancando 
la competición con un cohete a las 
13 en punto. A las 15 horas todos 
los participantes pudimos degustar 
una riquísima fideua, así como la 
estupendísima cena a las 22 horas y 
el chocolate con churros a las 7 de la 
mañana del domingo que permitió a 
los participantes coger fuerzas para 
aguantar hasta el final, todo ello 
elaborado desinteresadamente por 
BAR RESTAURANTE LES CAPSADES.
El sofocante calor no mermó las 
ganas de los participantes, debido 

en gran parte a que las capturas 
hicieron acto de presencia desde 
los primeros lances. A las 20 horas 
del sábado tuvo lugar el primer 
pesaje, con abundancia de capturas, 
lo que hizo presagiar un concurso 
bastante divertido, elaborándose 
la primera clasificación provisional. 
En este pesaje destaco la captura 
por parte de Jose Manuel Bosch 
de una lubina de 824 gramos, que 
al no ser superada posteriormente 
se convirtió en la pieza mayor del 
campeonato. Tras la cena se efectuó 
el segundo pesaje, dando lugar a una 
clasificación con baile de puestos con 
respecto a la primera, lo que permitió 
que el campeonato se desarrollara 
con enorme competitividad hasta 
el final. A las 12 horas del domingo, 
daba final el campeonato con el 
disparo de un segundo cohete, 
dando como resultado la siguiente 
clasificación:
1º clasificados Aitor Pla e Ivan 
Brandolese con 9108gramos
2º clasificados Vences Ferra y Puxi 
Blasco con 6727 gramos
3º clasificados Miguel Sese y David 
Bosch con 4516 gramos

Pieza mayor Jose Manuel Bosch con 
una lubina de 824 gramos
Una vez más, este resultado ya en 
el ecuador de nuestra liga anual, no 
hace más que apretar los puestos de 
la regularidad anual, que está siendo 
muy disputada.
En cuanto a la porra de la jornada, 
consistente en una paletilla, recayó 
en el número 36, resultando 
premiado David Bosch.

Como siempre, agradecer a todos los 
socios que hacen este club cada día 
un poco más grande, emplazándoles 
al próximo social que tendrá lugar 
el 27 de julio. Agradecer también 
enormemente la colaboración con 
nuestro club del BAR RESTAURANTE 
LES CAPSADES y TRABUCCO FISHING, 
por volcarse con nosotros en este 
campeonato. Muchas gracias a todos 
y buena pesca.

Open 23 horas Club de Pesca Vinaròs
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 
ARQUITECTURA RURAL DE PEDRA EN SEC 

Sala d’exposicions Juan Catalá 
Inauguració 16 de juliol a les 19h 
Horari de visita 
De dimarts a divendres de 10 a 13’30 
Dissabtes de 16’30 a 20’30 
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Dissabte 13 de juliol de 2019
11,00 h a la Plaça 
de la Comunió
VINARÒS

Banda Infantil de l’Agrupació 
Musical de Santa Magdalena de Polpís

Banda Infantil de la Societat Musical 
“La Alianza” de Vinaròs
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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.
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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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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 
poden presentar prèviament la sol·licitud per registre d’entrada a 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00.

El proper dia  que es durà a terme la seva tramitació serà el  2 d’agost 
de  2019.

Requisits:

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

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

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia de 
data 08 de juliol de 2019, va aprovar l'expedient 
i plecs per a la contractació de les OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA RAMPA ACCESSIBLE DE 
LA PLATJA DEL CLOT. (EXP.OBRES 02/19 GEST. 
5657/18). 

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 23 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  10 de juliol de 2019
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PUBLICITATESQUELES

Plaça Jovellar, núm. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Segueix-mos
al facebook

per a les últimes
novetats

Sempre 
les últimes 
novetats!



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 




