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Festivitat de la Verge del Carme

Oberta al trànsit la primera fase del carril lúdic El ple aprova les retribucions de la corporació

Festival de 
Curtmetratges 
de Vinaròs 
Agustí Comes
Sentit record a Santiago Sales 
en l'inici d'unes projeccions 
que van omplir el JJ Cinema
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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'Ajuntament de Vinaròs va aprovar dimarts al matí en 
sessió plenària les dedicacions exclusives de l'alcalde, 
Guillem Alsina (PSPV), i els regidors Marc Albella (PSPV), 
primer tinent d’alcalde i regidor de promoció de la ciutat, 
interès turístic, projecció festiva i relacions institucionals, 
i Anna Fibla (TSV), segona tinent d’alcalde i regidora de 
Cultura i Desenvolupament Local (Agricultura, Pesca i 
Comerç). El punt va ser aprovat amb els vots a favor de 
tots els grups, excepte del PVI, que va votar en contra.  
L'alcalde cobrarà 38.153 bruts euros anuals dividits en 
catorze pagues i els altres dos regidors, amb dedicació 
exclusiva, percebran 23.100 euros anuals. Per part de 
l'oposició, la portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles, va 
considerar ajustades les dedicacions i els sous assignats, 
apuntant que fins i tot el de l'alcalde és més baix que el 
d'altres municipis de similar densitat de població. No 
obstant això, va votar en contra del punt en considerar 
que “no és possible que l'edil del grup mixt perceba el 
mateix que uns altres, perquè afavoreix el transfuguisme 
per motius econòmics”. Per part seva, Juan Amat, com a 
portaveu del PP, va destacar que estaven conformes amb 
la proposta en haver-hi només tres edils en nòmina. “És 
una escala retributiva raonable i posa en relleu que les sis 
dedicacions de l'anterior legislatura eren excessives”, va 
indicar. El ple també va aprovar la periodicitat dels plens 
ordinaris, que se celebrarà el quart dilluns de cada mes, 
a les 19.30 hores. 

Comissions
Es van establir les cinc comissions informatives que 
se celebraran cada mes, com son la comissió de l'àrea 
d'infraestructures, esports i transició ecològica, la 
de l'àrea econòmica, hisenda i ocupació, la de l'àrea 
social, innovació digital i govern obert, la de cultura, 
educació, turisme i joventut i la de l'estratègia de 
desenvolupament urbà sostenible i Pla Edificant. 
Cadascuna de les comissions estarà integrada per 13 
regidors (4 del PSPV, 3 del PP, 2 de TSV, 1 del PVI, 1 de 
Compromís, 1 de Ciutadans i 1 del Grup Mixt). En aquest 
punt, van mostrar la seva disconformitat els portaveus 
del PP, Juan Amat i del PVI, Maria Dolores Miralles. Les dos 
formacions van votar en contra al considerar que el PVI 
(tercera força més votada i amb tres edils, un dels quals 
s'ha passat al Grup Mixt), ha estat el partit perjudicat en 
tenir tan sols un membre en aquestes comissions i que, 
per tant, no es compleix el principi de proporcionalitat. 
L'alcalde, Guillem Alsina, es va comprometre a estudiar 

la normativa i tornar a negociar amb PVI i PP una solució 
sobre aquest tema, assenyalant que una d’elles podria 
ser el vot ponderat. També va recordar que l’equip de 
govern estarà en minoria a totes les comissions (que 
tindran 6 membres de PSPV i TSV i 7 de la resta de grups). 

Règims d’assistències
En relació a la resta dels representants, aquests només 
rebran retribucions en funció de la seva participació 
en els òrgans de govern. S'han establert els règims 
d'assistències a sessions d'òrgans col·legiats de la 
següent manera: els portaveus percebran 150 euros 
per assistència a la junta de portaveus, els presidents de 
comissions percebran 825 euros i la resta d'assistents, 
350 euros; les assistències a plens es xifren en 475 euros 
al mes. En tots aquests casos, tan sols es percebrà una 
assistència, encara que se celebren més convocatòries. 
En el cas de les juntes de govern, els edils assistents 
percebran 275 euros, podent-se celebrar fins a un màxim 
de tres al mes. Pel que fa a l'aportació econòmica als 
grups municipals, s'ha establert una assignació fixa de 
150€ al mes, amb una variable de 125€ mensuals per 
regidor i mes.

Representants dels òrgans col·legiats
D’altra banda, es van donar a conéixer els representants 
dels òrgans col·legiats: la presidenta del Consell Escolar 
Municipal és Begoña López i els regidors representants 
dels centres educatius de la localitat són els següents:

CEIP Misericòrdia: Paula Cerdà
CEIP Assumpció: Maria Cano
CEIP Sant Sebastià: José Chaler 
CEIP Manuel Foguet: Mercedes García
CEIP Jaume I: Begoña López
IES Leopoldo Querol: Fernando Juan
IES José Vilaplana: Hugo Romero
Centre Baix Maestrat: Berta Domènech
Centre d’FPA: Manuel Herrera.

La representant del consistori en el consorci de 
l’escorxador comarcal de la zona Nord és Anna Fibla, del 
Pla Zonal de Residus ho és Carmen Morellà, mentre que 
el representant per al Consorci Provincial de Bombers és 
José Chaler, el del Consorci de Televisió Digital Terrestre 
serà Marc Albella i la del Comitè Local de Creu Roja, Berta 
Domènech.

L’Ajuntament de Vinaròs aprova les retribucions 
dels regidors amb el beneplàcit de l'oposició
Hi haurà tres dedicacions exclusives: la de l'alcalde, Guillem Alsina, i la dels regidors Marc Albella i Anna Fibla

El ple va tindre lloc dimarts a les 9.30h
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ACTUALITAT

Les obres del segon lot del carril lúdic a l'ermita tornaran a licitar-se. 
L'alcalde, Guillem Alsina, i l'edil d'Urbanisme, José Chaler, van informar 
dilluns d'aquesta qüestió després d'haver conclòs els treballs i obrir-se al 
trànsit les obres corresponents al primer lot, que va des del pont romà fins 
a l'encreuament de Dos Vilàs. Uns treballs que han consistit a enderrocar 
l'antic pont ferroviari, conegut com a Pont Roig, per a construir-ne un 
de nou més ample, de 9,5 metres d'amplària, i de més de 30 metres de 
llarg. També està una mica més elevat per tal d’evitar l'acumulació d’aigua 
en cas de riuada. Al mateix temps, s’ha millorat la carretera que, a partir 
d'ara, passarà a ser d'un únic sentit en direcció a l'ermita, amb la creació 
d'un carril bici i de vianants, a més de rotondes d'accés al mateix pont. 
Aquest primer lot ha suposat una inversió de 950.000 d’euros del 
pressupost total, de 2,3 milions d’euros, d'aquesta obra inclosa en el Plan 
Confianza, que encara estava pendent a posar en marxa al municipi.  
Pel que fa al segon lot, pressupostat en 1,2 milions d'euros, que va des de 
l'encreuament Dos Vilàs fins al pont de l'ermita, encara no han començat els 
treballs i l'Ajuntament haurà de tornar a licitar l'obra. El consistori va iniciar 
al febrer la tramitació per a resoldre aquest contracte, ja que l'empresa va 
presentar un pressupost amb un abaixada del 25% i, una vegada signat el 
contracte, va voler modificar-lo pujant el preu en quasi 200.000 euros, fet 
davant el qual l'equip de govern es va negar. “El Consell Jurídic Consultiu 
ha estat d'acord en tot el procediment que va realitzar l'Ajuntament en 
aquest segon lot i ara estem en disposició de tornar a traure a licitació 
aquestes obres del segon tram”, va explicar Alsina, que va destacar la 
importància de la construcció del nou Pont Roig “per a solucionar, de 
forma definitiva, els problemes d'inundabilitat que podia causar l'antic 
pont i que ara permetrà solucionar la legalització de les ampliacions del 
cementiri municipal”. L'alcalde també va demanar a la ciutadania “que 
faça ús d'aquesta nova ruta”, al mateix temps que va encoratjar-la perquè 
“practique el seu esport preferit” ara que ho pot fer “en òptimes condicions”. 
Respecte al termini per a concloure aquesta obra, s'ha prolongat fins 
a juny de 2020, després que l'equip de govern haja tingut la precaució 
d'introduir en la Llei d'acompanyament dels pressupostos del Consell 
una esmena, que va ser aprovada, perquè les obres puguessen realitzar-
se i justificar-se fins a aquesta data.

S'obri al trànsit la primera part del carril lúdic i tornarà a licitar-se
el segon lot d'obres

El ple va tindre lloc dimarts a les 9.30h

L'accés al nou pont es fa a través de dos rotondes a banda i banda

El nou pont és més ample i més alt que l'antic Pont Roig

S'ha millorat la carretera que passa a ser d'un únic sentit en direcció a l'ermita

Part del carril bici ja està conclòs

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

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 24 JULIO DE 2019
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ACTUALITAT

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de 
Vinaròs ha preparat un ventall d'activitats 
per a potenciar la celebració del XVIII Festival 
Internacional de Curtmetratges Agustí Comes, 
moltes d'elles relacionades amb el mon del 
cinema. Així, del 16 al 27 de juliol hi ha previstes 
propostes culturals com conferències, teatre, 
contacontes, cinema baix les estrelles, 
concerts de bandes sonores de pel·lícules, 
música en directe o visites teatralitzades.  
Davall la denominació “Festival Cultural 
de Vinaròs”, la responsable de l'àrea, Anna 
Fibla, va destacar actes com el cinema baix 
les estrelles, que es va celebrar el dia 17 a 
la carpa de l'avinguda de l'Atlàntic, amb la 
projecció del film Coco -el dia 24 es projectarà 
Yucatán al mateix lloc-, el teatre a l'auditori 
municipal els dies 19, 20 i 21 de juliol, amb les 
interpretacions de La calle de jamás o Sala de 
espera, a càrrec de la companyia Puro Teatro; 

o el concert de bandes sonores de pel·lícules 
a càrrec de la Coral García Julbe a l'auditori el 
dia 23. També se’n celebrarà un altre dedicat 
a la música cinematogràfica que estarà 
protagonitzat per la banda infantil i juvenil 
de La Alianza a la pèrgola del passeig Colom. 
Altres dels esdeveniments destacats del 
programa son la jornada de cultura musical 
denominada II Feed Your Soul, un còctel 
de jazz, soul, foodtruck i vinils vinculats 
al mon del cinema, que tindrà lloc en el 
passeig de Colón dijous 25 de juliol; o la 
proposta que protagonitzarà Numa Music 
per a apropar als xiquets i xiquetes al 
mon de la música del cinema infantil en 
el saló d'actes de la biblioteca el dia 26.  
També hi ha propostes com la presentació del 
llibre Antes de los años terribles, de Víctor del 
Árbol, divendres 26 en el passeig Colón, o les 
visites teatralitzades, una d'elles nocturna.

El pasado fin de semana del 6 y 7 de julio 
de 2019 disfrutamos de estupendas clases 
magistrales sobre fauna beneficiosa a cargo de 
nuestro amigo, educador y biólogo, Raúl León 
Vigara (https://www.youtube.com/channel/
UCIiem12is-UW3gZz8mjqzZA).   Aprendimos 
mucho sobre una fauna útil y aliada, compuesta 
de insectos, arácnidos, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. Dieciséis participantes 
recibieron clases teóricas y prácticas para 
saber más sobre el papel que juega toda 
nuestra biodiversidad y el desarrollo de sus 
ciclos vitales en la regulación natural de sus 
poblaciones. Asimismo, pudimos ver insectos 
polinizadores (abejas, abejorros, moscas, etc.), 
insectos y arácnidos depredadores (chinches, 
avispas, arañas, pseudoescorpiones, etc.), 
reptiles (lagartijas, salamanquesas, etc.), aves 
(vencejos, golondrinas, abejarucos, rapaces, 
chotacabras, etc.) y mamíferos (murciélagos, 

entre otros); todos fieles y gratuitos aliados 
para la humanidad y los sistemas agrarios. 
Mil gracias a los asistentes por su paciencia; 
mil gracias al Ayuntamiento de Vinaròs (Área 
de Medio Ambiente) por subvencionar esta 
actividad, mil gracias a nuestros amigos 
Alejandro y Alicia de la finca de agricultura 
ecológica Sense Sentit de Vinaròs por cedernos 
sus instalaciones para las clases prácticas en 
horticultura, mil gracias a la Associació en 
Defensa de les Soterranyes por la biodiversidad 
del paraje natural de les Soterranyes baixes 
de Vinaròs y mil gracias a la Caixa Vinaròs 
y su Fundació, por la cesión del salón de 
actos para desarrollar las clases teóricas. ¡Son 
fundamentales estos cursos de formación para 
comprender el funcionamiento de la vida en el 
planeta Tierra!

APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCION VINARÒS

Vinaròs prepara un Festival Cultural fins al 27 de juliol per complementar 
el Festival Internacional de Curtmetratges 

Anna Fibla
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ACTUALITAT

El president de la Diputació de Castelló, José 
Martí, va realitzar dimecres la seua primera 
visita oficial a la localitat. Acompanyat per 
la diputada de Cultura, Ruth Sanz, l'alcalde, 
Guillem Alsina, el primer tinent alcalde 
Marc Albella i el regidor d'Urbanisme, José 
Chaler, s'ha traslladat fins al poblat iber del 
Puig de la Misericòrdia per veure les feines 
arqueològiques que s'estan executant. 
Cal destacar que aquestes intervencions 
corresponen a la darrera campanya 
d'excavacions que iniciat la Diputació 
de Castelló, que han tret a la llum noves 
descobertes. El cap del Servei d'Arqueologia 
de la Diputació, Arturo Oliver, ha sigut 
l'encarregat d'explicar amb detall totes les 
actuacions que s'han realitzat i projectes 
per al futur, entre ells, l'eliminació del bloc 
de formigó on abans hi havia la creu, situat 
al centre del jaciment. 
Durant la visita, Martí ha anunciat que 
"des del Govern Provincial continuarem 
donant el màxim suport a les feines 
arqueològiques per a seguir descobrint 
el passat dels primers pobladors, a més 

d'ajudar a preservar les restes". En aquest 
sentit, ha destacat que el patrimoni suposa 
un important atractiu per als visitants que 
cal conservar, a més també de ser un recurs 
educatiu fonamental perquè els xiquets 
puguen conèixer millor la història dels 
municipis. 
L'alcalde, Guillem Alsina, agraïa la visita de 
Martí i Sanz a la localitat, destacant que "a 
banda de veure les restes arqueològiques 
també s'ha fet una reunió per tal de 
traslladar les principals reivindicacions de la 
localitat en matèria de cultura i patrimoni". 
Així mateix, ha insistit que Vinaròs té un 
gran passat que cal preservar, una tasca 
que no seria possible sense l'ajuda de les 
administracions. 
L'estada al municipi també ha servit per 
mostrar les pintures d'arquitectura fingida 
de l'església arxiprestal i reivindicar el 
suport de la Diputació per a eliminar les 
humitats que han aparegut a la paret. 
Martí ha anunciat que també es farà tot 
el possible per ajudar a mantenir aquest 
patrimoni únic a la comarca.

El president de la Diputació, José Martí, 
realitza la primera visita oficial a Vinaròs 
La Diputació es compromet les pintures d'arquitectura fingida de l'església arxiprestal i ha 
anunciat que des del Govern Provincial donaran tot el seu suport al patrimoni local 

Martí, amb l'alcalde, Guillem Alsina i regidors visitant les arquitectures fingides

El president de la Diputació va signar el llibre de visites

Durant la seva estància a Vinaròs, Martí va supervisar les excavacions al poblat íber del Puig

Aprobado el proyecto de mejora 
de la N-238 entre Vinaròs y la AP-7

El Ministerio de Fomento ha aprobado el expediente de información 
pública del proyecto de trazado del acondicionamiento de la 
N-238 entre Vinaròs y el enlace de la AP-7, que persigue dotar de 
mayor accesibilidad la autopista, con un presupuesto estimado de 
ejecución de las obras de 14,9 millones de euros.
Según ha informado Fomento en un comunicado, el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), ha publicado este lunes la aprobación 
del expediente de información pública y definitivamente el citado 
proyecto de acondicionamiento. 
El proyecto consiste en la mejora de la carretera N-238 entre el 
enlace de la AP-7 y el enlace de la N-340, en una longitud de unos 
6,5 kilómetros, dotándola de dos carriles de 3,50 metros. de ancho, 
arcenes de 1,5 metros y bermas de 1 metro.
Se realizará un control de accesos total a la carretera dotando a la 
vía de dos caminos laterales de carácter agrícola que se conectan 
con los enlaces. 
En la actualidad unos 8.900 vehículos circulan por este tramo, 
siendo 1.400 de ellos vehículos pesados, según aforos realizados 
a finales de 2018. 

El estado de deterioro del vial va en detrimento de la seguridad
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El paseo de Colón de Vinaròs acogió la tradicional      exposición de vehículos clásicos y antiguos, que como siempre ha sido organizada por Motor Clàssic Vinaròs 
y en la que pueden verse vehículos de gran interés, algunos de los cuales podrían formar parte de un museo dedicado a la historia de la automoción. E.F.

El passat dia 13 de juliol la colla de Nanos i Gegants de Vinaròs tornarem la 
visita als nostres amics de la Terra Alta, acudint a la trobada gegantera d'Horta 
de Sant Joan, on gaudirem d'una gran trobada.

Els majorals del carrer de Sant Cristòfol van celebrar el dia del sant, amb missa, cercavila, caramels, cocs…E.Fonollosa

Productes del Matarranya, com fesols blancs de Beceit,  en la nova sessió 
del Tast del Territori. E.Fonollosa

Fiesta de San Jaime
Si el tiempo no lo impide el próximo Jueves 25 de Julio a partir de las 18 
horas volveremos a festejar San Jaime en la Cala dels Cossis.
Como ya viene siendo costumbre, será una cena de sobaquillo (pà i porta). 
Empezará con los juegos para los niños que tanto nos hacen disfrutar 
a los mayores, continuará con el grupo folklórico “Les Camaraes” y, a 
continuación, habrá música para bailar.
Es una fiesta para que disfrute todo el pueblo, no solamente para los 
residentes en la zona Norte de Vinaròs.
Con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinada por la Caixa Rural, 
José Sancho (de Caspe) y Granja Boverals, junto con los benévolos, les 
deseamos una feliz tarde-noche.
Paco Suárez Hernández

Centro Municipal de la Tercera Edad
San Joaquín y Santa Ana

Exposición de vehículos clásicos y antiguos

Sant Cristòfol

Els Nanos i Gegants, a Horta de Sant Joan Tast del territori

El 26 de julio, día de los patronos, a las 11.30 nos 

reuniremos en el centro de jubilados y, de allí, saldremos 

con dirección a la iglesia que será a las 12.00.



20 juliol de 2019

7

SOCIETAT

  Salvador Quinzá Macip<<
 
El pasado domingo y en la Plaza de la Comunión, se 
unían en la campaña de conciertos de los “Intercanvis 
Musicals” ambas entidades para ofrecernos lo mejor 
de sus repertorios.
Presentó el acto en esta ocasión Tony Barberá, el cual 
tenía un sentido recuerdo a su antecesora Rosin. La 
presentación del conjunto de Segorbe con un grupo 
tan importante, el cual es de los más prestigiosos 
de España, y con un joven director Juan F. Plasencia 
Civera, el cual es profesor de música, musicólogo 
director de orquesta y un largo etc. y así lo pudimos 
ver y comprobar. En un momento de su actuación Juan 
F. Plasencia nos comunicaba que para esta actuación 
junto a un grupo folklórico como “Les Camaraes”, 
había escogido un repertorio a base de danzas, 
menos la pieza “Romance” perteneciente a la obra 
“Mosquerade Suite (for orchestra). Como les decimos, 
su actuación fue casi perfecta consiguiendo una gran 
ovación, a la cual, el director nos obsequió con un “bis”, 
interpretando la conocida obra: “Mediterraneo” de 
Joan Manuel Serrat.
En lo que podríamos llamar la segunda parte del acto, 
actuó la rondalla de “Les Camaraes” interpretándonos 
un par de piezas, muy del agrado del público. Luego ya 
actuaron el grupo de baile ofreciéndonos un programa 
mixto, a base de bailes tradicionales de nuestro grupo, 
con la vestimenta de “labradores” y con bailes de la 
Comunidad Valenciana, con bailes y vestimenta de 
“lujo”.
Finalizada la actuación se invitó al público asistente 
a bailar la “Camará curta” en que varios espontáneos 
se unieron al grupo para bailarla. Al mismo tiempo, 
se unió a la rondalla, los componentes de Segorbe, 
consiguiendo un buen y feliz fin de fiesta.
El presidente de “Les Camaraes” Michel Pau Juan, 
hizo entrega a los invitados al acto, de un CD con una 
recopilación de temas de su grupo.
Mis felicitaciones a todos por esta agradable tarde.
                                                                               

La “Orquesta de Pulso i Púa 
Ciutat de Segorb” y “Les 
Camaraes” se unen en los 
“Intercanvis Musicals”

Rondalla de Les Camaraes

Orquestra de Segorb Tony Barreda

La Camarà curta
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Una llarga trentena d'embarcacions pesqueres 
i d'esbarjo van sortir a la mar dimarts   festivitat  
de  la   Verge  del  Carme  la  tradicional  processó  
marítima  i  en  una assolellada i calorosa jornada, 
amb unes aigües una mica intranquil·les , 
encara que menys que en anteriors ocasions, 
així que no es van prodigar els marejos. 
Professionals en actiu, jubilats i familiars del sector 
de la marineria van viure intensament el dia de la 
seva patrona, en la celebració de la qual també 
van estar les reines i dames  de  festes,  autoritats 
locals com l'alcalde i edils i veïns de la ciutat. 
A bord de la “barca nodrissa”, van ser el patró 
major de la Confraria de Pescadors Quico Sanz al 
capdavant, reines i dames de festes majors i infantils 
i autoritats municipals, com les eclesiàstiques 
i les polítiques, incloent l'alcalde Guillem 
Alsina en la seva primera processó marítima. 
El trompetista Antoni Barberá va tocar diverses 
peces, abans, durant la missa i la processó, 

començant per l'havanera “La barca chica”, la 
“Salve marinera” i la tradicional “El silencio”. Les 
reines i dames van llançar els seus rams de flors 
al mar; en aquest moment la barca Katambo 
estava envoltada per la resta de barques, en 
una espectacular estampa marinera i festiva.  
Com és costum, va participar la pràctica  la 
totalitat de la flota pesquera local (el port va 
quedar buit de barques pesqueres en partir 
la processó); a les llargues dues desenes de 
barques de pesca, incloses les d'arrossegament, 
es van unir diverses embarcacions recreatives 
del Club Nàutic. Aquest any l'embarcació que 
va portar la imatge de la patrona dels mariners 
va ser Katambo; en els anys anteriors ho van 
fer Germans Plomer Anglés, Germans Drago 
i Pauner i és que es manté el costum de no 
repetir la mateixa barca d'un any a un altre.  
Com és costum després de tornar a port, la 
barca que portava a la Verge del Carme es 

va detenir en la bocana, perquè passessin 
davant ella rendint honors a la patrona les 
tres llargues desenes d'embarcacions mentre 
feien sonar les seves respectives botzines. 
Una vegada a terra, la imatge de la Verge, va 
ser portada a coll per un grup de mariners 
fins a la parròquia de Santa Magdalena, 
acompanyada de la banda de tambors i bombos 
dels portants de la Confraria de Sant Pere. 
La missa major prèvia a la processó a l'interior de 
la llotja, va ser presidida com sempre pel sacerdot 
de la parròquia Santa Magdalena Cristóbal Zurita, 
juntament amb altres sacerdots. Allí van estar 
autoritats, com les de l'Ajuntament, i Guàrdia 
Civil, a més de les reines major i infantil de les 
festes i les seves respectives corts d'honor. 
Va tornar a posar la música, la coral García 
Julbe, dirigida per Rossend Aymí, destacant el 
tancament de la missa quan va cantar la “Salve 
marinera”.

Festivitat de la 
Verge del Carme  

 
E.Fonollosa/Redacció

L'alcalde, Guillem 
Alsina, el Patró 
Major, Quico Sanz, 
mossén Cristóbal, 
la reina de les 
Festes i dama de la 
Confraria, Carmen 
Espuny, a bord del 
Katambo junt a la 
imatge de la Verge 
a la processó del 
Carme.
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Aquestes Festes, les Dames del 69 s’ho van passar súper bé, després de 50 anys!Mercat de tapes. E.F.

La iaia Rosa va celebrar els seus 101 anys envoltada de néts i besnéts. També va rebre la visita de l’alcalde, Guillem Alsina i la regidora de Política Social, Berta Domènech
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E.Fonollosa
El Festival Internacional de Cortometrajes Agustín 
Comes de Vinaròs no para de crecer y este verano 
llega a su mayoría de edad volviendo a batir el récord 
de obras presentadas: un total de 912, procedentes 
de numerosísimos países, a pesar de haber habido un 
mes menos de plazo para presentarlas. 
El año pasado, la 17ª edición, contó  con la 
participación de 848 en total (826 el 2017). Ante el 
incremento de cortos presentados, también aumenta 
la variedad de países desde donde han sido enviados, 
algunos tan lejanos o “exóticos” como Irán, de donde 
han llegado cuatro, Corea del Sur, de donde han 
llegado tres y Nepal participa con dos, junto con otros 
países como Bangladesh, Egipto, Hong Kong, India, 
Puerto Rico, China o Malasia. Hay representadas hasta 
35 nacionalidades en estas obras llegadas desde 
tantos países distintos. 
El pasado miércoles fue presentada la 18ª edición, a 
cargo de la coordinadora Nati Romeu, de Fundació 
Caixa Vinaròs, que es la entidad organizadora, y del 
edil de Fiestas y Promoción turística, Marc Albella, 
dado que el Ayuntamiento se implica totalmente. 
En cuanto a las temáticas, predominan los temas 
sociales actuales y hay poca comedia, como ya lleva 
ocurriendo en los últimos años.
La proyección de los doce cortos finalistas tuvo 
lugar los días 16, 17 y 18 de julio a las diez de la 
noche en el JJ Cinema. Tanto Romeu como Albella 
agradecieron a la familia Figuerola la cesión de este 
local, que permanecía cerrado desde el fallecimiento 
de Santiago Sales, el empresario que ofrecía 

proyecciones a diario, y Vinaròs se quedara, de nuevo, 
sin cine. La proyección de los cortos ganadores de los 
premios del jurado y del público, así como la entrega 
de premios se hará en el paseo marítimo el 27 de julio. 
En este sentido, hay dos premios para este festival: el 
del jurado, que otorga la Fundació Caixa Vinaròs, y el 
del público, patrocinado por el Ayuntamiento. 
También se realizará la proyección en el JJ Cinema el 
día 21 de la Macedònia de curts, una selección especial 
de cortos concursantes. Excepcionalmente, se hará 
otra sesión que tendría lugar el día 25, para proyectar 
media docena de cortos de jóvenes estudiante de 
Bellas Artes de la Universidad de La Plata (Argentina), 
organización con la que este festival ha abierto una 
línea de colaboración.
El Presidente del jurado esta vez será el crítico de 
cine Dani Gascó, quien dará una conferencia sobre 
Passolini el sábado 20.  El año pasado fue el Presidente 
el profesor de teatro de la Universitat Jaume I, Joan 

Comes, quien desde ahora pasa a formar parte del 
jurado de forma permanente.  
En lo que respecta a las valoraciones, Romeu destacó 
la calidad de un buen número de cortos participantes, 
ya que llegan cargados de premios conseguidos en 
anteriores festivales, mientras que Albella puso el 
foco de atención sobre la dimensión internacional 
lograda por este festival, con más de 900 cortos 
concursantes, y la proyección y prestigio cultural 
que esto supone. Asimismo, destacó la gran 
acogida que tiene entre el público vinarocense, 
que cada noche de proyecciones llena las 400 
butacas del JJ Cinema. 
El cartel anunciador ha sido elaborado por 
segundo año consecutivo desde El Caribe por 
el artista cubano Jorge Félix Rodríguez. La careta 
animada de presentación ha sido creada por 
Manuel Mesa y la música es original de Juan Bautista 
Doménech.

Laia Casanova

El passat 16, 17 i 18 va tenir lloc al cinema JJ la 18ª 
edició del Festival de curtmetratges Agustí Comes 
de Vinaròs.
Al llarg d'aquests dies es van projectar els curts 
finalistes seleccionats. El dia 16 de juliol va ser el 
torn dels curtmetratges The Rip, Cerdita, Mama i La 
octava dimensión. El dimecres 17 les escollides van 
ser les projeccions Contact inconnu, Una noche 

con Juan Diego Botto, La tierra llamando a Ana i Le 
Blizzard (la brisa). L'últim dia, el dijous 18, va ser el 
torn dels últims curts seleccionats: Pizza, Manicure, 
Nana i El niño que quería volar.
Al llarg de les tres sessions, la sala del cinema es va 
omplir, deixant fora a alguns assistents a causa de 
la limitació d'aforament de la sala.
Des de la Fundació, es va fer un homenatge a la 
família Figuerola i als germans Sales en record a 
Santi Sales en què la coordinadora del festival, 

Nati Romeu, agraïa a Santi tota la seva ajuda i la 
dedicació sense la qual aquest Festival Agustí 
Comes no hagués pogut créixer com ho ha 
fet. "Esperem que aquesta setmana no sigui la 
darrera que aquest espai gaudeixi de projeccions i 
desitgem que aquesta aposta que ell va emprendre 
continuï endavant", va concloure.
El dia  21 de juliol  tindrà lloc la macedònia de curts 
en què es projectaran els curts seleccionats per a 
la secció fora de concurs “Macedònia de curts."

Aquestes Festes, les Dames del 69 s’ho van passar súper bé, després de 50 anys!

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes 
supera las 900 obras participantes
Proceden de más de 30 países

El JJ Cinema s’omple per veure les projeccions del Festival de curtmetratges 
Agustí Comes de Vinaròs
La Fundació rep homenatge a la família Figuerola i als germans Sales en record a Santi Sales
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“Ballem al nostre poble, molt contents! Vinaròs, avui va per tu”
Així començava l’homenatge que l’acadèmia Locura ha volgut 
rendir, en el seu 15é aniversari, al nostre trosset de cel. 
Aquesta vegada, Locura ha triat un entorn emblemàtic i significatiu 
com és la nostra ermita de la Misericòrdia i Sant Sebastià, baix el 
testimoni d’un voluminós escut que ens representa i un escenari 
més a prop de les estrelles que mai.
“Trossets de cel” ha estat un musical tret dels libres, dels escrits, 
de les fotografies i de les anècdotes, però també de l’ànima d’un 
vinarossenc que ha decidit obrir l’arxiu, ballar i compartir.
Veus familiars han narrat el trajecte històric des de l’arribada a 
la nostra vila dels primers ibèrics, musulmans i pirates, l’entrega 
de la Carta Pobla, l’origen dels antics oficis, costums i festivitats 
vinarossenques fins a la complicitat del passeig marítim amb les 
enamorats de l’actual segle.
Representació de fets i personatges simbòlics com el nostre patró 
i l’arribada de la relíquia, la mort del duc de Vendôme o la visita al 
nostre port de la que seria reina d’Espanya.
Llum i colors als esdeveniments més alegres i grisos als més 
desafortunats. Les notes musicals més tradicionals en directe dels 
instruments de la nostra banda de música que s’alternaven amb 
ritmes actuals que marcaven els passos i les coreografíes dels 
ballarins i ballarines que amb els seus moviments expressaven, 
cantaven i contaven.
Un públic que respirava emocions en l’aire; un públic transportat 
als seus arrels més enllà del pas del temps; alguna veu nostàlgica 
que cridava “Visca Vinaròs!” o “Visca Sant Sebastià!”; expectants 
espectadors d’una vida que ja ha passat i que cadascú rescata 
dels racons de la seua memòria.
Un final alegre, on ballarins i ballarines, músics i públic ballem 
tots plegats. Un final sense final…oerquè nosaltres també som 
història de Vinaròs.
Un espectacle de records per al record…
Un fort aplaudiment Locura! Un cop més, FEM POBLE.

L'acadèmia de ball Locura va realitzar el seu Festival de fi de curs els dies 12 i 13 
de juliol a l'Ermita de la Misericòrdia de Vinaròs. Aquest any, amb la temàtica de 
la Història de Vinaròs, Locura va celebrar també el 15é aniversari de l'acadèmia.
Les dos representacions van comptar amb una gran assistència per part del 
públic, que va omplir en les dos ocasions la plaça de l’Ermita. El festival, amb 
una durada al voltant de 2 hores, va fer un recorregut per la història de la 
localitat amb la col·laboració de diferents vinarossencs que, amb talls de veu en 
off, anaven narrant alguns dels moments històrics més destacables i anecdòtics 
del poble.
A més, en aquesta ocasió, l'acadèmia va comptar amb la col·laboració de 
la Banda Simfònica de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs, que van 
interpretar 5 obres al llarg de la sessió que van amenitzar la nit d’acord amb la 
temàtica del festival.

Fem poble
Per Elisa

Locura presenta 'Trossets de Cel'

L.Casanova
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La biblioteca municipal acull l’exposició Gegants 
de Paper, un homenatge a tots aquells dibuixants 
i il·lustradors que van deixar la seua empremta 
humorística gegantera reproduïda a diversos 
mitjans de comunicació del segle XIX i principis 
del XX, principalment a les publicacions més 
destacades de l’època, com foren els setmanaris 
La Campana de Gràcia, L' esquella de la Torratxa, 
La Tomasa i el CuCut, on el tema dels gegants 
s’aprofitava per a criticar i ironitzar sobre la vida 
social i els personatges polítics del moment.  
Opiso, Junceda, Tomàs Pedró (Picarol) i Apel·les 
Mestres són alguns dels dibuixants i il·lustradors 
protagonistes dels nous plafons que s’exposen 
a Vinaròs i que retraten la realitat gegantera 
de l’època, amb els seus matisos i elements 
diferencials.
La mostra, que és la primera vegada que s’exposa 
fora de Catalunya, va ser inaugurada dilluns a la 
vesprada per la regidora de Cultura, Anna Fibla, 
el cap de la Colla dels Nanos i Gegants de Vinaròs, 
Jordi Beltrán, i el comissari de l’exposició i membre 
de la Colla de Geganters de Rubí, Joan Miquel 

Merino. Merino va explicar que l’exposició mostra 
dos coses: els gegants i l’evolució de la premsa. 
Als nous plafons que formen la exposició es pot 
observar com els mitjans, sobretot la premsa 

escrita, aprofitava el tema geganter per criticar el 
món polític. Gairebé, tots els diaris i publicacions   
publicaven vinyetes per a fer sàtira d’aquest tema.

Salvador Quinzá Macip

El pasado viernes día 12, en la plaza de la 
Comunión, junto a la Arciprestal de La Asunción 
de nuestra ciudad de Vinaròs, tuvimos el gozo de 
poder ver y escuchar un bello concierto preparado 
por su director, José Ramón Renovell Renovell, a 
las 20 horas de la tarde.
El concierto constó de cuatro obras, las cuales 
fueron presentadas por la que fuera la dama de 
la entidad en la Feria y Fiestas de San Juan y San 

Pedro 2018-2019, la encantadora Paula Chalé.
Cabe resaltar que la segunda de las obras, Meditació 
de “Thais”, la cual interpretaban por primera vez, 
tuvo como violín solista a la misma Paula, quien 
interpretó esta conocida obra de memoria, y con 
una muy buena actuación.
Fue todo un detalle del director José Ramón, así 
como de su violín concertino Ana Falcó, el darle 
la oportunidad a Paula de poder lucirse en esta 
acertada interpretación.
Al finalizar el concierto, José Ramón agradecía 

el esfuerzo y sacrificio de los músicos y de sus 
familiares a lo largo del curso, también la presencia 
del público que fue bastante numeroso, al mismo 
tiempo se despedía hasta el próximo curso, en 
el que después de unas merecidas vacaciones, 
volveremos a escuchar a nuestra “Alianza”.
Mis felicitaciones a la presentadora y solista Paula, 
a la concertino Ana y al resto de los músicos que 
nos deleitaron con una hora de paz, armonía y 
tranquilidad. Como no, al maestro y director José 
Ramón Renovell Renovell.

S’inaugura la mostra Gegants de Paper, a la Biblioteca Municipal

Concierto de la Jove Orquestra de la Societat Musical “La Alianza”

Info y reservas para cenas  638 820 851

@lataperiadelaermita@lataperiaermitavinaros

¡ermita 
a la fresca!

Noches de flamenco

Martes, 23-21h30 Y
jueves, 25-21h30

Ballet Pasión
Flamenca y
El Taranto

Miércoles, 24-21h30

Mago
Pinchito

viernes 26 - 21h30 

Di Magio
Músicas del mundo

Ciclo Conciertos 

Santuario ‘La Misericordia’ 
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L’últim morisc ha reviscolat a Vinaròs 410 anys després. 
Aquesta era la temàtica de la visita teatralitzada que es 
va fer dijous al voltant de Sòl de Riu a Vinaròs, dins de la 
programació estiuenca del Departament de Turisme de 
l’Ajuntament i amb la col·laboració de Cultural Routes 
(fotos Turisme Vinaròs). E.F.

   Exposició de fotografies de construccions de pedra en sec, a la seu d'Amics de Vinaròs . E.Fonollosa

Concert a la placeta de la Capella de la Comunió de la Jove Orquestra de la 
Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs. E.Fonollosa

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va celebrar la tercera sessió de l'Any 
Vinarossenc de la pedra en sec, titulada "Recursos turístics del paisatge 
cultural". La primera xarrada va ser “Vilafranca. Un mar de pedra seca a mil 
metres d’altitud”, portada a terme per Guillem Monferrer Milian, Tècnic de 
Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca.  La segona va  tractar sobre “Les 
jornades de pedra seca a Borriol. Un projecte necessari”, per Joan Enric 
Palmer Broch, el President de l’Associació Cultural “Amics del Patrimoni de 
Borriol”. E.Fonollosa

La Campanya de Concerts d'Intercanvis Musicals va arribar a Vinaròs i a Santa 
Magdalena amb la banda infantil de l'Agrupació Musical de Santa Magdalena 
i la banda infantil de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs. A Vinaròs, 
l'intercanvi va tindre lloc dissabte 13 de juliol al matí, a la Plaça de la 
Comunió, mentre que a Santa Magdalena es va realitzar el mateix dia a la 
vesprada. En els dos concerts, les bandes van actuar de conjuntament. E.F.

Visita teatralitzada
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PESCA

Andrés Albiol
Tauró coure

En castellà li diuen jaquetón cobrizo o cobre, 
en anglés cooper shark, en alemany Kupferhai 
i en francés requin cuivre. Nom científic 
Carcharhinus brachyurus. De la gran família 
de taurons blancs o Carcharínids, té el cos 
prim, cilíndric. Cap ample, aplanad. Boca gran, 
arquejada, parabòlica. Morro llarg, apuntat. 
Plecs labials curts. Dentició disposada en 
sèries, però només una és funcional. La dent 
té una cúspide obliqua ganxuda, sent serrades 
en ambdós mandíbules. Les solapes nasals 
són xicotetes i baixes. Sense espirácles. Ull 
redó amb membrana nictant. Posseïx cinc 
obertures branquials xicotetes. Té una carena 
inter dorsal. Peduncle cabal amb fosetes pre 
cabals i sense quilla. Elasmobranqui d'esquelet 
cartilaginós. Sense bufeta natatòria, el seu gran 
fetge bilobat li fa la funció per a mantindre's 
entre aigües quasi sense nadar. La seua línia 
lateral li permet detectar i sentir preses, 
enemics, etc. A l'extrem del cap sobre el morro 
té uns òrgans canalitzats davall la pell que 
capten els camps elèctrics de les víctimes. Les 
aletes pelvianes són xicotetes. Les escapulars 
llargues i falciformes. Pell suau al tacte, amb 
denticles dèrmic disposats cap arrere. Color 
gris bronze oliva i per baix blanc. Les aletes 
amb un fi rivet fosc en el marge posterior i en 
els extrems. Talla màxima 3 m. Sexes separats. 
Per a la reproducció efectua l'acoble amb 
fecundació interna. Vivípar plaent. Ventrades 
de 20 fetus, que naixen cries desenrotllades. 
És actiu en el crepuscle i la nit. S'alimenta 
de peixos ossis i cefalòpodes. Practica el 
canibalisme en congèneres dèbils o ferits. Bon 
nadador d'aigües pelàgiques, fins als 100 m. 
de profunditat. Efectua en grup migracions de 
latitud, per mars temperats a càlids. És perillós, 
però no s'acosta a la costa. Sol seguir a barcos. 
Es pesca amb palangre i canya a la deriva. 
Quan se sent atrapat és molt combatiu.
La seua carn és bona per al consum.

Marinera semana de la Virgen del Carmen
Con unas aguas tranquilas y cuatro días laborables al festejarse el martes a la patrona de la 
marinería española, se faenó cómodo en todas las modalidades. Las capturas fueron normales. Y 
las cotizaciones se mantuvieron estables.
La pesca de arrastre está de veda. Así los ocho bous están reparándose, etc.
El cerco, una traíña local pilló 80 cajas (6 Kg/caja) de boquerón. El miércoles atrapó 170 de seitó. 
Y el jueves llevó 100 de "oro azul".
La flota de artes menores, las trasmalleras, ocho calaron las redes en busca del langostino y 
morrallas. Un par lo hace a la sepia, aspet y mabre. Dos al lenguado, rombo, palaí y tigre. Una 
al pagel, corva y jurela. Y otra a la langosta, bogavante, cabracho, rape, pargo, dentón, raya y 
brótola.
El palangrillo costero, una barquita pilló a diario con el arte de anzuelos bacoreta. Son piezas 
de 6 a 12 kg.
Y la recolección de pulpo roquero con cadufo, tres embarcaciones subastan ejemplares de 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Qué viene el calor (y IV)
Los golpes de calor en ambientes marítimos suponen un gran riesgo, tanto para los marineros 
que pasan jornadas de trabajo expuestos a éstas situaciones adversas y a las personas que 
se descuidan veraneando, etc., bajo un sol abrasador. Ya dijimos como Sanidad Marítima 
nos aconseja para identificar rápido los síntomas que se pueden sufrir en lugares calurosos. 
Igualmente el tratamiento que se hace a los sujetos afectados. Y finalmente la prevención ante 
dicha exposición calorífica, para recalcar que si tenemos que estar soportando un largo periodo 
de tiempo a fuentes de calor, debemos de tomar descansos periódicos que ayuden a nuestro 
cuerpo a adaptarse en ese ambiente hostil, así como llevar ropa ligera que ayude también a la 
transpiración del sudor.

 PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                           39.338 Kg
Tonyina (Atún rojo)                              52
Escrita (Raya)                                     1.066
Mantes (Batoideos)                                 9
Besuc (Besugo)                             1.405
Boga i Xucla (Boga-Picarel)            624
Rallat (Bonito)                                   33
Llampuga (Lampuga)                         4
Caballa (Verdel)                        173 
Vetes (Pez cinta)                            196
Congre (Congrio)                           465
Gall (Pez de San Pedro)                 176
Orá (Dorada)                                  425
Móllera (Fanéca)                            800          
Gallineta (Cabracho)                      481
Sorell (Jurel, Chicharro)              5.791
Esparrall (Raspallón)                  1.219            

Palá (Lenguado)                              84                    
Sard (Sargo)                                    46
Lliri (Anjova)                                    42                   
Llobarro (Lubina)                             8
Mabre (Herrera)                            310
Aranya (Vívora)                            730
Pagell (Pagel, Breca)                 7.099  
Peluda (Solleta)                             409                                  
Lluç (Pescadilla, Merluza)          3.195
Rap (Rape)                                 2.215
Aspet (Espetón)                             521
Juriola (Rubios)                               72
Moll (Salmonete)                          4.387
Morralla (Serranos, etc.)              1.461
Sardina                                       11.951
Murena (Morena)                               18
Mero (Cherna)                                     3
Letxa (Pez limón, Serviola)              112

Bacoreta (Sarda)                          4.614
Sorella (Jurel real)                           368
Bacaladillas (Llussaras)                   311
Llisa (Mújol)                                  2.091
Pagre (Pargo)                                   25
Biso (Verat, Estornino)                 1.138
Gatet (Pintarroja)                            127                         
Roncador (Roncón)                           2                           
Rata (Miracielo)                              278
Palomita (Palometón)                      135
Tigre (Lenguado portugués)            215
Corva (Corvallo)                                37
Miseria (Gallo)                                  225
Peix de rei (Pejerrey)                        115
Mamona (Brótola de roca)                 80
Saboga (Alosa)                                  54
Dèntol (Dentón)                                 86
Chopa (Cántara)                               36

Palomida (Palometa blanca)              6
Reig (Corvina)                                    7
Vidrià (Mojarra)                                 60
Salpa (Salema)                                  8
Rom (Rombo)                                   82
Mamona de fang (B. de fango)         23
Palaí (Acedia)                                     7
                                                   _______
       Total    ..................              95.057
CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)           792
Cranc blau (Cangrejo azul)           3
Escamarlà (Cigala)                 13 
Llagostí (Langostino)                     1.485          
Galera (Estomatoiedo)                   1.057
Llagosta (Langosta)                          265
Gambes (Camarones)                        44  
Llomàntol (Bogavante)                       242               

                                                     _____
Total      .......................        3.668     
 MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      243
Sepió punxa (Choquito)                    353
Canana (Pota, Volador)                    737
Sèpia (Jibia, Choco)                         529
Polp roquer (Pulpo roquero) 1.176
P. blanc (P. Blanco)                         470
P. mesquer (P. almizclado)                 3
Polpa (P. patudo)                               39
Cargol punxent (Cañailla)                 249
Llonguet (Holoturia)                             6
                                                    _______
Total     ......................         3.796
TOTAL EXTRACCIÓ…    102.521

Pescadores de la llum remendando el arte cerquero
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¿Alguien conoce el pacto de 
gobierno?
Por Lluís Gandía

OPINIÓ 

Diàleg, des del primer dia, 
diàleg
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

És el que demanem els 
socialistes a la resta de forces 
polítiques des del minut 0 
d’aquesta legislatura. Ho 

vam fer tant en el Ple de constitució com en el 
Ple d’aprovació de l’estructura i retribucions del 
passat 15 de juliol. També hem demanat i hem 
oferit les mans obertes en totes les ocasions, 
tant en les festives com en les diferents juntes 
de portaveus i trobades amb la resta de 
membres del consistori. Ho hem demostrat 
durant les negociacions per a formar equip de 
govern i ho estem posant en pràctica en el dia 
a dia a l’Ajuntament. 
Tenim molt clar que el diàleg no és el camí 
més ràpid per a solucionar un problema, però 
sí que és el més durador i el que provoca 
menys desenganys. Diàleg, diàleg i diàleg. 
Perquè tenim clar que tothom te la seua part 
de raó, però ningú la te tota, i pensem que 
s’ha d’escoltar a tothom abans de prendre 
decisions, les quals seran més encertades com 
a més variables s’hagen tingut en compte, 
encara que d’entrada puguen no satisfer a 
ningú del tot. 
Ara, més que mai, fa falta diàleg. Perquè, com 
va dir la passada setmana el nostre alcalde 
Guillem Alsina, estem davant d’una oportunitat 
històrica per a Vinaròs; aquí i ara. Es tracta 
de materialitzar projectes engegats o més o 
menys treballats, aprovats o pendents de pocs 
tràmits, i d’iniciar la construcció d’un model 
de ciutat que puga adaptar-se a tots els canvis 
que s’estan produint a les societats occidentals, 
que no en seran pocs. Per a aconseguir aquesta 
adaptació i que el procés siga el menys 
traumàtic possible (estem parlant d’un termini 
de vint anys) hem d’arribar a grans acords, és a 
dir, a acords que sobrepassen una legislatura i 
que permeten avançar al llarg del temps. 
Nosaltres, els socialistes, repeteixo, hem 
engegat aquesta legislatura donant exemple: 
mà estesa, compromís d’estudiar i revisar tot 
allò que puga millorar-se, així com compromís 
per a estudiar alternatives. Desitgem, de nou, 
no quedar-nos sols en aquestes intencions, i 
no per raons polítiques, que també –per què 
no dir-ho–, simplement perquè no n’hi ha 
d’altra. I de debò.
Aquest no és el primer escrit on demano, 
prego, que hi haja diàleg. I no serà l’últim. Que 
tots els vinarossencs ho tinguen clar: ho diem 
i ho fem.

Ha pasado ya más 
de un mes desde 
que se constituyó el 
Ayuntamiento de Vinaròs 

para la presente legislatura y los vinarocenses 
seguimos sin conocer los detalles del pacto de 
gobierno entre el PSPV-PSOE y Totes i tots som 
Vinaròs. Dicen que son un gobierno transparente 
y unos partidos que nada tienen que ocultar, sin 
embargo, la realidad es otra. Lo normal y lógico 
sería conocer todos los puntos acordados, el 
documento que firmaron de forma solemne a 
las puertas del Ayuntamiento Guillem Alsina y 
Anna Fibla. Es importante conocerlo para saber 
a qué han renunciado cada uno de ellos, puesto 
que en sus programas había enormes diferencias 
en aspectos relevantes para el futuro de Vinaròs. 
Un gobierno que dice ser transparente no puede 
ocultar a los vinarocenses los acuerdos firmados y 
que, en teoría, serán los que marcarán la acción de 
gobierno. 
También es cierto que visto lo visto en la anterior 
legislatura, los partidos firmantes tengan reparos 
en mostrar sus acuerdos. El tripartito de Pla, Alsina 
y Moliner no cumplió nada de lo firmado y quizás 
ha sido eso lo que ha motivado que los papeles 
que firmaron Alsina y Fibla continúen escondidos, 
deseando que nadie los reclame, no sea cosa que 
dentro de unos meses se compruebe que nada de 
lo firmado se está ejecutando.
Desde el Partido Popular mantenemos nuestro 
compromiso con los vinarocenses. Nuestro 
programa electoral es nuestra hoja de ruta y 
será el guion de nuestra acción de fiscalización 
del gobierno municipal.  Nosotros no hablamos 
tanto de transparencia, pero la practicamos más. 
Fuimos los únicos que presentamos un programa 
electoral detallado en las elecciones, con medidas 
concretas y realizables, y ese sigue siendo nuestro 
compromiso con Vinaròs y sus habitantes.
Creemos que no es mucho pedir que el gobierno 
municipal de Alsina y Fibla den a conocer su 
pacto, queremos saber qué pactaron y qué plazos 
se han marcado. La transparencia se practica 
y el gobierno local la pregona, pero le cuesta 
practicarla. Mientras, los problemas en Vinaròs 
siguen como estaban y sin soluciones a la vista. 
Un ejemplo de ello es el problema derivado de la 
limpieza de la Costa Norte y Sur y los puntos de 
recogida de poda, los cuales siguen generando 
malestar entre muchos vinarocenses que no 
encuentran respuesta en un gobierno local que 
lleva un mes de gobierno sin gobernar.

Las cosas se complican.                                                                

Por Juan Blanchadell

Será la primera vez en la 
historia democrática de 
Vinaròs en que se produce 

un caso de transfuguismo desde el mismo 
momento del arranque de una legislatura 
y, muy nuestro pesar, ha tenido que ocurrir 
precisamente en el seno del PVI.
Tenemos que pedir disculpas a nuestros electores 
porque nos consideramos responsables de haber 
depositado nuestra confianza y elegido para 
el número tres de nuestras listas a una nueva 
incorporación que, a la primera de cambio, ha 
defraudado al PVI y a sus votantes, negándose 
a acatar la decisión democrática adoptada por 
amplísima mayoría en la asamblea de afiliados 
de no entrar en el equipo de gobierno y que, 
en vez de renunciar a su acta para dejar paso 
al siguiente de la lista del PVI tal como haría 
cualquier persona de bien, la ha retenido para él, 
continuando en el Consistorio como tránsfuga 
del PVI, por ahora desde el grupo mixto.
Ha comenzado su andadura como edil dándole 
el voto que precisa el equipo de gobierno para 
tener la mayoría y aprobar los puntos del primer 
Pleno de esta legislatura. Evidentemente que el 
equipo de gobierno no puede evitar que alguien 
de la oposición le vote favorablemente, pero 
cualquiera podrá entender que en los sucesivos 
Plenos vayamos a analizar pormenorizadamente 
este alineamiento del voto para descartar 
cualquier asomo de sospecha de que el equipo 
de gobierno esté en connivencia con nuestro 
tránsfuga. 
Y una de las medidas que esperamos que el 
Alcalde ponga en marcha de inmediato es la 
reforma del Reglamento Orgánico Municipal 
(ROM) para crear la figura del concejal “no 
adscrito” que la Ley de Régimen Local y toda la 
jurisprudencia por sentencias firmes de casos 
similares contemplan y que es donde deben 
encuadrarse los concejales tránsfugas que, 
aprovechando las siglas de un partido, acceden 
a un cargo de representación para luego, 
despreciando a los votantes que le encumbraron 
bajo las siglas de aquel partido, les usurpa su 
voto y los abandona.  
Porque el grupo mixto a donde ahora ha ido a 
parar nuestro tránsfuga es por ahora un premio 
a su deslealtad, ya que como portavoz del 
grupo mixto, el tránsfuga tiene muchas más 
potestades que hubiera tenido como concejal 
número tres del PVI, pero sobre todo, muchos 
más ingresos económicos. Una situación que 
pone de manifiesto que el actual ROM de Vinaròs 
fomenta el transfuguismo, razón por la cual habrá 
que adaptarlo urgentemente a la normativa 
vigente para evitar las malas tentaciones y sus 
consecuencias, poniendo a los tránsfugas allí 
donde tienen que estar.
Las cosas se complican porque, estando a favor 
de todos los puntos del orden del día del Pleno 
de la semana pasada, esta situación ha hecho 
que, por coherencia, hayamos tenido que 
votarlos en contra.
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Mira per damunt

Per Mirella Extrem

El canvi a la posada en valor del 
patrimoni
Per Anna Fibla Pauner

Fa menys de 
3 mesos que 
vam viure les 

eleccions autonòmiques i locals. Alguns 
polítics elegits continuen treballant en el 
mateix camp que en la legislatura anterior, 
però altres s’incorporen per primera vegada o 
canvien de regidoria. La nota més destacable 
son totes les novetats que s’han publicat des 
de l’equip de govern en aquestes últimes 
setmanes amb projectes, reconeixements 
o subvencions a favor de Vinaròs però que 
han aparegut com si res, com per exemple 
la construcció de la residència de la 3a edat, 
la renovació del reconeixement Qualitur, 
diners per a millorar la transparència de la 
web de l’ajuntament (transparència amb els 
diners; que el pacte del nou govern no cal 
que el conega la resta de la ciutadania), etc.
Però no cal explicar a la ciutadania qui ha 
fet la feina; sols qui rep els mèrits. Perquè en 
realitat aquest tipus de projectes impliquen 
tràmits administratius que engloben tant 
el personal del nostre Ajuntament, com 
més tècnics i treballadors de les pròpies 
conselleries. Per tant, no és just donar el 
mèrit a qui rep el resultat sense visibilitzar 
aquells que s’ho han treballat. Imagina-ho 
al revés: si no s’hagués aconseguit res dels 
exemples anteriors, o bé no apareixeria res 
per premsa, o bé criticarien la seua pèrdua, 
potser.
Siguem clars: Vinaròs tindrà finalment una 
residència de la 3ª edat amb places públiques 
gràcies a la intervenció de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, gestionada 
per Mònica Oltra. I aquesta es farà realitat 
perquè aquesta Conselleria va intervindre 
en el projecte per què es pogués construir 
i disposar de més places públiques. La gent 
major amb menys recursos també es mereix 
tindre accés a la residència i la conselleria 
d’Oltra serà qui li ho subvencionarà. És un 
servici indispensable per a poder gaudir de 
l’última etapa de la vida en dignitat, així com 
per a millorar la qualitat de vida d’aquelles 
famílies amb ancians al seu càrrec. 
Des de Compromís per Vinaròs ens dol que 
es tergiverse la informació de les diferents 
àrees que han participat en les millores que 
rep el nostre poble. Son fets que milloren 
la vida dels vinarossencs, sí, per això també 
cal mirar “per damunt”, més enllà del nostre 
Ajuntament, per a conèixer qui treballa 
realment per les persones. 

Uns dels principals problemes 
de Vinaròs és la falta de 
connexió entre la seua cultura 
i els seus habitants. Des de 

Totes i tots som Vinaròs estem decidits a 
fer que la cultura siga atractiva i que tots 
puguem gaudir d’ella. La Història pot ser molt 
enriquidora quan, per exemple, ensenya 
com vivien els avantpassats a Vinaròs en 
èpoques en què els corsaris atacaven entrant 
per la platja, quines han sigut les activitats 
econòmiques més importants a les quals es 
dedicaven els vinarossencs, a més de saber 
quins successos ens enorgullixen i han fet 
que Vinaròs siga com és avui. 
Fa temps, a Vinaròs es destruïa patrimoni 
el divendres a la nit i no s’era sensible 
a la importància cultural i l’oportunitat 
econòmica que te la nostra història. Totes 
i tots som Vinaròs som conscients de la 
importància de l’activitat que realitzen 
la Fundació Caixa Vinaròs i associacions 
locals apassionades, com Amics de Vinaròs 
o Tràngol, difonent i investigant la nostra 
història. La seua tasca de sensibilització i 
visualització ha d’anar acompanyada de 
l’obligació que te l’Ajuntament de Vinaròs de 
protegir i posar en valor de forma atractiva el 
patrimoni material i immaterial que encara 
conservem, tant per al veïnat, com per als 
visitants i les futures generacions.
Durant els últims quatre anys s’han 
documentat a Vinaròs més excavacions 
que en els trenta anteriors, amb troballes 
tan importants com els fonaments de les 
muralles medievals de l’antic pati d’armes 
del Fortí al Corral de Batet, les restes 
trobades la setmana passada de fonaments 
de la muralla del segle XVI a la Plaça Sant 
Antoni, les quals ajudaran a conéixer la 
morfologia urbana que tenia històricament 
la ciutat de Vinaròs, o les excavacions a la 
Capella de Santa Victòria, on s’han recuperat 
els diferents paviments que han lluït el seu 
interior des del segle XVIII. Tampoc s’ha 
d’oblidar el treball arqueològic que fa poc 
s’ha reprès al Puig de l’Ermita, el qual ens 
permet descobrir el poblat ibèric que hi va 
haver.
En este sentit, ja que l’activitat econòmica 
es fonamenta en el turisme de platja, creiem 
que una oferta seductora i diferent hauria 
de ser apostar per la nostra cultura, la qual 
ha de funcionar com un complement per a 
consolidar i desestacionalitzar el turisme 
familiar que ens visita. Així mateix, també 
s’ha de fomentar entre els xiquets i xiquetes 
de la nostra societat, cada vegada més 
diversa, la curiositat per la història local. 
La posada en valor del nostre patrimoni i la 
nostra història és necessària per a construir 
un Vinaròs que se senta atret per la cultura, 
que difonga les nostres tradicions de forma 
respectuosa i inclusiva per a tots els veïns, 
veïnes i visitants, a més de connectar amb la 
nostra idiosincràsia com a vinarossencs.
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MANTENIR-LA VIVA (la llengua)

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

CADA COSA EN SU SITIO

Manuel Villalta

Grans Descomptes en solars
Biotherm

c/Socorro, 1 VINARÒS

Bueno pues ya han pasado 50 días de la fecha de 
las elecciones municipales, en el Ayuntamiento de 
Vinaròs ya se ha firmado el pacto de gobierno y se 
han repartido los correspondientes sillones. Por lo 
que parece está “cada cosa en su sitio”.
Como se puede comprobar, en la actual legislatura, 
el equipo de gobierno está compuesto por dos 
partidos que ya formaron equipo de gobierno 
en la pasada, con la excepción de que el alcalde 
pertenecía a Tots i Totes Som Vinaròs y ahora es 
del Partido Socialista. Como dice el refrán: “los 
mismos perros con diferentes collares”. Lo que a 
muchos nos cuesta entender es que partidos que 
han dispuesto de responsabilidades de gobierno, 
como es el caso del Partido Socialista y más aun 
disponiendo del primer teniente de alcalde con 
concejalías propias y, según ellos mismos, han 

manifestado en varias ocasiones que navegaban 
en la misma dirección el resultado electoral haya 
sido tan malo para uno y bueno para el otro. Porque 
si hacemos un poco de memoria recordaremos: 
¿qué ha hecho el Partido Socialista en toda la 
pasada legislatura para merecer ese resultado? 
Sí es cierto que el partido que posee la alcaldía 
tiene más responsabilidad, si a esto le añadimos 
la mala gestión y el mal comportamiento en 
algunos temas del exalcalde Sr. Plá, pues seguro 
que pensamos que ha ayudado, y mucho, a ese 
resultado. Pero aun siendo así, hay que recordar 
que el partido que tenía la alcaldía en la legislatura 
no tenía la mayoría y, si se había algunas cosas mal 
gestionadas o algunos malos comportamientos, 
es porque los otros se lo consentían.
También es bueno recordar que en la actual 

legislatura Tots i Totes Som Vinaròs no presentaba 
como cabeza de lista al Sr. Pla, sino que 
presentaban a un CRAC en la gestión política 
municipal, pero aun así, no han valido coplas. 
Pero bueno, el Ayuntamiento ya está en 
marcha y, según dicen ellos, “cada cosa en su 
sitio”. Lo que no sabemos si están en su sitio o 
dónde están son los concejales de Compromís, 
Ciudadanos y PVI. Y, más aún, el tránsfuga del 
PVI. Tendremos que esperar un tiempo para ver 
cuáles son sus sitios, porque, como es sabido, 
el equipo de gobierno tal y como están ahora las 
cosas no dispone de la mayoría, cuestión que hace 
suponer que podamos tener una legislatura algo 
incierta y confusa. Esperaremos que vaya pasando 
el tiempo e iremos comprobando si “cada cosa está 
en su sitio”.

L’altre dia vaig anar a portar el meu netet a l’escola, 
cosa que faig de tard en tard, i pel camí vam 
trobar un altre xiquet que és molt amic seu. Les 
dos famílies son valencianoparlants i, per tant, els 
dos xiquets també; és a dir, parlen vinarossenc. 
Els dos es van posar a parlar del partit de futbol 
que havien de jugar al pati de l’escola, fet que em 
va causar sorpresa quan vaig sentir-los expressar-
se en castellà. Això m’ha fet reflexionar molt i em 
va induir a preguntar al meu nt com era possible 

que parlessen en castellà; em va respondre: “Iaio, 
al pati de l’escola, quan juguem sempre parlem 
castellà, és com un joc més”. 
El meu nèt, que ara té onze anys,  diu que la 
situació no ha estat sempre així. Abans, diu 
ell, el pati de l’escola era bilingüe però ara s’ha 
imposat el castellà per als jocs, no obstant, el 
valencià continua sent-hi present i majoritari, fet 
que denota, segons ell, una certa recuperació 
del vinarossenc. Potser, això no deixa de ser una 

anècdota més de les oscil·lacions 
que puga tindre la nostra llengua o, 
potser, siga un dels primers indicis de 
la seua desaparició. De totes maneres, siga quina 
siga l’opció, el fet no deixa de ser preocupant. 
Si volem que la nostra llengua previsca, cal usar-la 
a tots els nivells; cal mantenir-la viva i continuar 
utilitzant-la. Per això mateix, no s’ha d’oblidar que 
en el procés de desaparició d’una llengua ningú 
no se n’adona fins que aquesta ja ha desaparegut.

Joan Francesc Sanç
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La trayectoria del vinarocense llegó a su fin 
en 2016, con sólo 26 años, en La Roda C.F. Un 
desplazamiento de la plastia puso fin a la carrera 
con la última promesa que ha dado Vinaròs, con 
permiso de Florin Andone. En total, disputó 161 
partidos entre Segunda B, Segunda División 
y Primera División. Ya ha empezado a dar sus 
primeros en el banquillo.
  Como deseo de Año Nuevo, todo deportista 
profesional pide que le respeten las lesiones. 
En el caso de Jordi Pablo Ripollés no se 
cumplió en 2015 y supuso un final inesperado 
a la prometedora carrera del jugador Vinaròs, 
formado en la cantera del Villarreal.
 Para entender lo alto que apuntaba, habría que 
viajar en el tiempo hasta 2007. Aquel año quedó 
subcampeón del mundo con España en el Mundial 
Sub 17 y, solo dos años después, ascendió con 
el Villarreal B de Segunda B a Segunda División. 
Aquel logro le valió para realizar la pretemporada 
con el primer equipo en 2009 y se ganó un hueco 
en el vestuario de El Madrigal, ahora Estadio de 
la Cerámica, como sustituto del lesionado Santi 
Cazorla, quien un año antes se había proclamado 

campeón de la Eurocopa con España en Austria 
y Suiza. Esa primera campaña le sirvió a Jordi 
Pablo para debutar en La Liga Santander y en 
la Champions League, así como para obtener 
varios reconocimientos personales y captar 
la atención del Málaga. Finalmente, rescindió 
contrato con el submarino amarillo y firmó por 
el club malacitano.
 
Dijo adiós con 9.193 minutos ligueros
Sin embargo, la historia se torció el día de su 
debut, ya que se rompió el cruzado de la rodilla 
izquierda y dijo adiós, anticipadamente, al curso 
2009/2010. Al volver, ya no entró en los planes 
de su, por entonces, entrenador y le tocó hacer 
las maletas. Empezó ahí su periplo por el fútbol 
español sin terminar de asentarse ni en el 
Cartagena, ni el Atlético de Madrid B, ni en La 
Roda, en dos etapas, ni en el Socuéllamos y un 
segundo paso por el filial del Villarreal en 2011. 
Entre cambios de residencias y adaptaciones 
a nuevos sistemas de juego, Jordi Pablo se las 
apañó para saltar al campo en 161 ocasiones y 
acumular en sus botas, las mismas que colgó en 

2016, 9.193 minutos sobre el verde de las tres 
categorías del fútbol español más importantes.
  La vida del futbolista da muchas vueltas y en 
ocasiones es injusta con algunos, como en el 
caso de Jordi Pablo, cuya historia como jugador 
concluyó un 28 de agosto de 2016. Paradojas 
del fútbol, Cazorla, al que un día sustituyó, vive, 
con 34 primaveras una segunda juventud con el 
Villarreal. De hecho, será uno de los componentes 
de la plantilla castellonense que peleará en la 
2019/2020 por regresar a Europa. 
A tenor de las principales casas de apuestas, 
como Redbet, el Villarreal parte, de antemano, 
entre el grupo de candidatos a terminar en 
plazas de la Europa League junto con el Espanyol, 
el Athletic Club, la Real Sociedad, el Sevilla y el 
Celta de Vigo. Además, el asturiano ha regresado 
a los planes de la Selección.
  Los días con los pies magullados, las agujetas 
y cansancio físico acabaron, pero se abrió otro 
nuevo comienzo en los banquillos para él, pues La 
Roda, su último equipo, le dio la oportunidad de 
debutar como segundo entrenador encontrando 
así su nuevo lugar en este deporte.

El cap de setmana del 13 i 14 de juliol 
es va celebrar a la Piscina de Castelló 
el Campionat Autonòmic Benjamí.
Van participar 10 clubs de la província 
amb un total de 101 nadadors.
Del CN Vinaròs van participar 11 
nadadors: Sofia, Zoe, Laia, Sara, Agnés, 
Gabriel , Damián, Franc, Joan, Hector i 
Pau.
Tots estaven molt nerviosos per la 
importància d'aquesta competició. 
Tots ho van fer molt bé, millorant les 
seues marques personals i disfrutant 
de la competició.
En les proves individuals, hem de 
destacar:
Joan Montserrat, medalla de plata 
en 200 metres estils en un temps de 
3.04.64

Gabriel, quart en 100 metres 
papallona
Hector, quart en 400 metres lliures
Sara, quarta en 400 metres lliures i 
cinquena en 200 metres estils
Sofia, vuitena en 100 metres 
papallona.
 
En quant a relleus, l'equip masculí 
va aconseguir medalla de plata en el 
relleu de : 4x100 lliures, equip format 
per Gabriel, Damian, Hector i Joan
4x100 estils, equip format per Pau, 
Joan, Gabriel i Damian.
Només ens queda felicitar a tots els 
nadadors/es per la motivació i les 
ganes que van posar en cada prova, 
Enhorabona Campions !!!

La vida futbolística del vinarocense Jordi Pablo en números

Campionat Autonòmic Benjamí de natació

VINARÒS NEWS
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Els dies 13 i 14 de juliol es va celebrar el 
Campionat Autonòmic Junior i Absolut a la 
Piscina Parque Oeste de Valencia. Un campionat 
al que només es pot participar acreditant les 
marques mínimes exigides en cada categoria. 
Un  total  de  37  clubs  i més de 290 
nadadors de tota la Comunitat Valenciana. 
El CN Vinaròs va aportar 8 nadadors: Sara Vea, Carla 
Bernial, Aura Perez, Natalia Burriel, Miquel Segarra,   
Toni Bordes, Albert Astor i David León.
 
En un nivell molt alt en totes les proves, hem de destacar:  
David León: Campió Autonòmic en 200 metres esquena 
i 200 metres papallona en un temps de 2.03.84, millor 
marca personal que li pot valdre per estar entre els 8 
millors del panorama nacional i medalla de bronze en 
100 metres papallona en 56.84.
 
Carla Bernial: medalla de bronze absoluta en 
200 metres papallona Miquel Segarra: quart en 
800 metres lliures i cinqué en 1500 metres lliures 
Sara Vea: sisena en 400 metres lliures i setena en 800 
metres lliures.  

Donar la enhorabona a tots els nadadors que van 
revalidar i millorar les seues marques personals. 
En quant a l'equip femení, va quedar cinqué 
classificat de la competició. Enhorabona xiques!!! 
Ara a preparar els propers Campionats d' Espanya que 
ja estan a punt d' arribar.

David León, Campió Autonòmic Absolut en 200 papallona

infantil, primària i secundària batxillerat i cicles formatius

Ja pots reservar 
els llibres de text

per al pròxim
curs escolar

David León i Carla Bernial al podi de 
200 metres papallona, or i bronze 

respectivament.
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En la primera quinzena de juliol s'ha celebrat el Torneig   de  
Tennis  de  Taula  d'estiu  organitzat  pel  Club  Tennis  Taula 
Vinaròs (CTT Vinaròs), encara que realment són tres tornejos: 
el IV Torneig  Lliure Menut per a nens menors de 16 anys 
i sense cap  tipus  de  llicència  federativa, el VI Torneig 
Lliure per a jugadors sense llicència de qualsevol edat i 
federats de la categoria més baixa provincial, regional 
o un altre tipus de llicència comarcal, i el XIV Torneig 
Ciutat de Vinaròs per a qualsevol jugador federat o amb 
algun tipus de llicència, però amb prioritat per a aquells 
federats que no ho siguin de la categoria més baixa. 
Dissabte es van disputar els tornejos Menut i Lliure dirigits a 
jugadors que s'estan iniciant o que es volen iniciar en aquest 
esport. 
En el IV Torneig Lliure Menut es va emportar el 1r lloc el jugador 
vinarossenc de 15 anys David Vizcarro, que va haver de batre 
a la final a Nina Goncear, una mica més jove i d’Ulldecona 
que, al seu torn, va vèncer a la semifinal de manera molt 
ajustada al joveníssim jugador Roger Martínez, de Tortosa. D. 
Vizcarro va guanyar en la seua semifinal a Pau Pla, de Santa 
Bàrbara, que és un altre jugador molt jove i amb un futur 
prometedor. Totes les partides van ser molt disputades. 
Pel que fa al VI Torneig Lliure, aquest es va desenvolupar en 
una primera fase de 8 grups de 4 jugadors o més cadascun, 
on els dos primers de cada grup passaven a l'Open A, i els 3r i 
4t a l'Open B. A l'Open B, per una qüestió de restricció d'espai, 
només assenyalarem el podi: 1r Vlad Goncear (germà de Nina 
Goncear), 2n Jaume Prades i semifinalistes Andrey Mudryak 
i José Miguel Gascón (Vinaròs). Els tres primers, jugadors 
joveníssims d'Ulldecona; el "nostre", veterà en edat però 
aprenent només des de fa un any la subtil tècnica del tennis 
de taula com a esport de competició. A l'Open A, i ja en quarts 
de final, Alex Zaragozá (Vinaròs), que es va formar durant la 
seva infantesa i el principi de la seva adolescència al nostre 
club i que fa uns quatre anys va abandonar aquest esport, 
no va poder amb el veterà i experimentat Ernest Estapé 
(Els Mets), un dels favorits, a priori. José Miguel Rodríguez 
(Vinaròs) sí que va poder contra l'ascendent jove jugador 
Jordi Bailach (Santa Bàrbara), qui utilitza en el seu revés goma 
de "pics" (s'usa en joc defensiu-destructiu) des de fa pocs 
mesos i que, per tant, ha de perfeccionar el maneig tècnic 
d'aquest tipus de goma, molt diferent a la goma comuna 
llisa (d'atac). Un altre quart finalista, Brad Targa (Vinaròs), que 
funda el seu joc en una defensa a força de globus contra els 
atacs "liftats" del seu rival causa de la seva rapidesa i reflexos 
naturals, va perdre contra Sebastià Mas (Sant Jaume) i 
màxim favorit, en principi, jugador de "pics" en el seu revés 
i atac letal "pla" de dreta , l'antítesi del nostre Brad, sempre 
reticent a iniciar l'atac. Finalment, Joan Pasalamar (Ulldecona) 
va poder contra Miguel Angel Companys (Benicarló). 
En semifinals J. M. Rodríguez amb els seus poc potents 
atacs no va poder contra els bloquejos ben dirigits cap a 
un costat i un altre, que li impedien, per lentitud, arribar 
a temps a les devolucions del rival i continuar atacant. 
En l'altra semifinal, S. Mas va guanyar a J. Pasalamar 
clarament en el marcador, però no en el joc desplegat. 
A la final, S. Mas va guanyar per la mínima a E. Estapé, 
qui després d'anar perdent, va arriscar amb els seus 
atacs de tècnica peculiar, remuntant la partida, encara 
que li va faltar l'encert en un punt o dos, claus, amb els 
quals podria haver guanyat perfectament a S. Mas, antic 
jugador que participava en el torneig federat però que ha 
passat moments delicats de salut aquest any i que encara 
està recuperant el seu nivell real de joc. Ànims Sebastià! 
Diumenge es va celebrar el XIV TORNEIG CIUTAT DE VINARÒS. 
Una primera fase de 10 grups de 5 o 6 jugadors; el 1r de cada 
grup passava directe a vuitens de final, els 2 i 3r disputaven 
fases prèvies  fins a completar els 16 jugadors necessaris per 
els vuitens de l'Open A. El 4t i 5è passaven a disputar l'Open 
B juntament amb els perdedors de la 1º fase prèvia l'Open A. 
Aquest any han participat un bon nombre de 
jugadors de nivell nacional,   de 3r, 2n i 1r, així com els 
habituals jugadors de la màxima categoria regional 

o provincial, alguns dels quals, veterans ja, podrien 
jugar en categoria nacional, fins i tot a 1ª més d'un. 
Descriure les millors partides és impossible a causa del gran 
nivell d'aquest any, així que relatarem només alguns fets 
notoris.
Open B: destacar el 1r lloc aconseguit per Elmer Georg (Vinaròs, 
Preferent) amb 70 anys a l'esquena ja, i que va batre a la final a 
Aleksey Mudryak (Ulldecona, 2a Provincial). Els semifinalistes 
van ser Adriana Breva (Santíssim Salvador Onda, 1ª Autonòmica) 
i J. Manuel Romero (Costa De Azahar, 1ª Autonòmica).  
Open A: D'una banda José Carlos Guillot (Alzira, 1ªNacional), 
de 16 anys i patrocinat per la botiga CHEMA TENNIS DE 
TAULA, arribava a la semifinal, altra vegada més, després 
de batre a Jonathan Mendoza (Club Vall De Uxó, Super-
Autonòmica, similar a Preferent) i al difícil veterà Vicent Vidal 
(Santíssim Salvador Onda, Super-Autonòmica). Així mateix 
Manel Menal (CTT Vilafranca, 2a Nacional) jugador de pics 
modern, és a dir, que talla la pilota des de lluny de la taula 
contra els atacs "liftats" del rival esperant l'error d'aquest, es 
va desfer en quarts d’un dels favorits, Pablo Alday de 17 anys 
(CTT Vilanova, 1ª Nacional), que no va saber tenir paciència 
a l'hora d'administrar els atacs i va cometre massa errors. Els 
altres quartfinalistes van ser els "clàssics" veterans Jaume 
Querol (Tortosa,  Preferent) i Josep Pajuelo (Reus Deportiu, 
Preferent) amb un nivell real de 1a Nacional. Jaume va 
guanyar a Ferran Busquets (Almoster, 3a Nacional) qui havia 
vençut tant al jugador de progressió meteòrica Sergi Camps 
(Tortosa, 1a Provincial) i ja gairebé de nivell de Preferent, com 
sorprenentment de forma molt clara a un altre dels favorits, 
Albert Masip (La Selva, 1ª Nacional). Per la seva banda J.Pajuelo 
va batre en vuitens a Josep Rodríguez (Gimnàstic, Preferent) i 
en quarts a Boris Rodríguez (Vilafranca, 2a Nacional), qui al seu 
torn es va desfer de Francisco Zaragozá (Vinaròs, Preferent). 
En semifinals, J.C.Guillot va batre al dificilíssim M.Menal, tenint 
la paciència de no atacar amb potència cada cop defensiu que 

rebia, sinó que passava la pilota o la "liftaba" molt suaument 
sense potència per atreure al seu rival a prop de la taula, 
i en aquesta situació atacar amb força. Bén jugat per un 
jugador de 16 anys !. En l'altra semifinal Jaume aquest cop 
va batre amb sorprenent facilitat a un poc inspirat J.Pajuelo, 
guanyador l'any passat del torneig enfront de J.C.Guillot .  
A la final d'aquest any semblava que Guillot era de nou favorit: 
un any més experimentat i amb un estil atacant modern com 
Jaume, de 47 anys, encara que amb la forma física d'un de 
trenta anys. Va començar guanyant Guillot por 2 jocs a 0, amb 
Jaume que no podia amb els reflexos superiors de Guillot 
si li jugava de tu a tu, atacant de dreta. Però en el tercer joc 
es va posicionar en la taula de tal manera que li va jugar a la 
contra amb el seu revés com a arma principal, amb bloquejos 
orientats de revés als atacs de dreta del seu rival, desplaçant-
lo a un costat ia l'altre fins que aquest no arribava a temps 
i fallava el seu atac; així va arribar el 2-1, i després va arribar 
el 2-2 remuntant Jaume un 9-5 en contra i guanyant-li per 
9-11. L'últim joc va ser molt igualat arribant al 8-8, llavors 
Guillot va semblar precipitar una mica volent atacar tot i va 
acabar guanyant-lo Jaume per 8-11. Victòria de Jaume per 
3-2, i Guillot perdia per 3r any consecutiu la final del TORNEIG 
CIUTAT DE VINARÒS, ....... ¿La propera serà la vençuda?

Jaume Querol s'alça amb el XIV Torneig de Tennis de Taula Ciutat de Vinaròs 
     Per José Miguel Rodríguez. 
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ELS GEGANTS A TRAVÉS DELS IL·LUSTRADORS 

15 a 31 de juliol de 2019. Biblioteca Municipal de Vinaròs 

EXPOSICIÓ 
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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.



20 juliol de 2019

28

Tauler Municipal
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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 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

 

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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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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PUBLICITAT

677 78 00 19

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)

R

R

R

RE

R

R

R

R

R

R

R

R

RE

R

R

R

LMXJVSD

LMXJVSD

LMXJVD

LMXJVSD

LMXJVSD

SD

SD

SD

SD

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJV

València Nord - Castelló - Vinaròs

DIAS DE
CIRCULACIÓN

Va
lè

nc
ia

N
or

d

Va
lè

nc
ia

Ca
ba

ny
al

Sa
gu

nt

Ro
ca

 C
úp

er

Al
bu

ix
ec

h

M
as

sa
lf

as
sa

r

El
 P

ui
g

Pu
ço

l

Le
s 

Va
lls

Al
m

en
ar

a

La
 L

lo
sa

Xi
lx

es

M
on

co
fa

N
ul

es
-L

a 
Vi

la
ve

lla

Bo
rr

ia
na

-L
es

 
Al

qu
er

ie
s

Vi
la

-r
ea

l

Al
m

as
so

ra

Ca
st

el
ló

Be
ni

cà
ss

im

O
rp

es
a

To
rr

eb
la

nc
a

Al
ca

là
 d

e
Xi

ve
rt

Be
ni

ca
rl

ó-
Pe

ñí
sc

ol
a

Vi
na

rò
s

Va
lè

nc
ia

-
Fo

nt
 S

an
t L

lu
ís

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

Ob
ser

va
cio

ne
s

De
sti

no

Vinaròs - Castelló - València Nord

R

R

RE

R

RE

R

R

RE

R

RE

R

R

R

R

R

DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV

S

LMXJVSD

LMXJVSD

SD

SD

LMXJVSD

LMXJVSD

Va
lè

nc
ia

N
or

d

Va
lè

nc
ia

-
Fo

nt
 S

an
t L

lu
ís

Sa
gu

nt

Pu
ço

l

El
 P

ui
g

M
as

sa
lfa

ss
ar

Al
bu

ix
ec

h

Ro
ca

 C
úp

er

Vi
la

-r
ea

l

M
on

co
fa

Xi
lx

es

La
 L

lo
sa

Al
m

en
ar

a

Le
s V

al
ls

Ca
st

el
ló

Be
ni

cà
ss

im

O
rp

es
a

To
rr

eb
la

nc
a

Al
ca

là
 d

e
Xi

ve
rt

Be
ni

ca
rló

-
Pe

ñí
sc

ol
a

Vi
na

rò
s

Bo
rr

ia
na

-L
es

 
Al

qu
er

ie
s

Nu
le

s-
La

 
Vi

la
ve

lla

Al
m

as
so

ra

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJVSD

LMXJVSD

LMXJV

LMXJV

Va
lè

nc
ia

-
Ca

ba
ny

al

Ob
ser

va
cio

ne
s

Pro
ce

de
nc

ia

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 




