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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.

ACTUALITAT

X. Flores
La Policia Local de Vinaròs i l'actual equip de govern han 
aconseguit un acord que posa fi a més de 15 mesos de 
conflicte laboral entre la plantilla d'agents i el consistori. Des 
del sindicat CCOO, es va remetre diumenge un comunicat 
reconeixent públicament a l'actual equip de govern 
“la seva sensibilitat, i especialment a l'alcalde, Guillem 
Alsina i el regidor de Recursos Humans Fernando Juan 
no només amb les aspiracions de la plantilla de la policia, 
sinó també amb la resta dels treballadors de l'ajuntament”. 
Segons aquest sindicat, l'acord signat ha estat en termes 
“modestos, però suficients per a poder avançar i millorar el 
servei que la Policia Local presta als ciutadans de Vinaròs”.
Dilluns, l’alcalde, Guillem Alsina, el regidor de Recursos 
Humans, Fernando Juan, i l’intendent Juan Manuel 
Domènech, van comparéixer al saló de plens per corroborar 
la noticia. Alsina va mostrar la seua satisfacció per haver 
posat fi al conflicte. “Estem aquí per escolar, dialogar i posar 
solucions als problemes, i esta era una qüestió prioritària”, 
va assenyalar Alsina, reconeixent que “l’encaix legal d’unes 
reivindicacions que consideravem justes ha estat el més 
difícil de solucionar, però finalment ha estat possible”. En 
aquest sentit, agraïa la tasca realitzada des de la Regidoria 
de Recursos Humans, Secretaria Municipal i treballadors 
que durant els darrers mesos s'han bolcat en aquesta tasca. 
L'acord aconseguit, segons va explicar el regidor Fernando 
Juan, ha estat en tres termes. En primer lloc s'ha acordat 
pujar el complement de destí de la categoria d'agent de 
la categoria 18 a la 20, una de les antigues reivindicacions 
del cos policial local. En segon lloc, l'actualització del preu 
de les hores extra realitzades per a tots els treballadors 
de l’Ajuntament i no només de la Policía (els preus no 
s’actualitzaven des de l’any 2016), i en tercer lloc, s'ha 
arrencat el compromís de l'equip de govern de negociar el 
complement de carrera professional de l'empleat públic de 
l'Ajuntament de Vinaròs mitjançant l’establiment per fases 
d’un pla d’ordenació que contempla la realització de la 
Relació de Llocs de Treball (RPT)i l’aplicació de la denominada 
carrera hortizontal valorant la tasca individual i els mèrits 
de cada treballador perquè puguen aconseguir millores 
laborals. Així mateix el nou acord també inclou la creació 
d'una borsa de sis operatius per dates senyalades com Cap 
d'any, Sant Sebastià, Dia de la Misericòrdia, Carnaval i les 
Festes de Sant Joan i Sant Pere, per garantir la seguretat dels 
veïns davant d'actes multitudinaris.

Segons afegia aquest document serà la base per a futures 
negociacions amb els treballadors i al mateix temps també 
servirà per a prevenir futurs conflictes.
Aquests punts eren fonamentals per a la Policia Local i tots 
els sindicats estan d'acord, i ho han aprovat per unanimitat, 
segons va explicar Francisco Royo del sindicat CCOO.
El regidor de Recursos Humans va explicar que l’equip de 
govern ha tingut en compte que les reclamacions de la 
Policía Local es podien extrapolar a la situació de la resta de 
treballadors de l’ajuntament i que la solución havia de ser 
global per a tot el cos de funcionaris.

Restabliment de tots els serveis 
Després d'aconseguir-se aquest important acord, la Policia 
Local, com va informar Domènech, ha aixecat (des de 
diumenge passat) les mesures de pressió que estaven 
exercint des de fa temps en els serveis voluntaris, com 
per exemple no realitzar el servei motoritzat o reforçar 
serveis durant competicions esportives, entre altres.  
I des del sindicat CCOO, Royo va lloar la voluntat de l'equip 
de govern perquè aquest acord sigui ja una realitat. 
“L'objectiu d'aquest equip de govern, especialment 
de l'alcalde i l'edil de Recursos Humans ha estat des 
del principi arribar a un acord. La voluntat política ha 
estat fonamental per a arribar a un punt d’enteniment 
que teníem moltes ganes d'aconseguir”, va assenyalar. 
“Reconeixem i lamentem que el llarg conflicte de la Policia 
Local amb l'Ajuntament hagi causat inconvenients als 
ciutadans per l'escassetat d'efectius per retards en l'atenció 
d'alguns serveis no especialment greus. Però afirmem 
que tota plantilla de Policia s'ha esforçat per atendre amb 
rapidesa aquells serveis en què es trobés compromesa la 
salut o la seguretat dels veïns. Amb la signatura d'aquest 
acord i la fi del conflicte estem segurs que la qualitat del 
servei millorarà notablement”, van concloure des de CCOO.

La Policia Local de Vinaròs i l'Ajuntament arriben a un acord en les 
millores laborals dels agents i posen fi a 15 mesos de conflicte
Els agents aixequen les mesures de pressió i tornaran a fer serveis voluntaris i el servei motoritzat 
L’acord també millorarà les condicions de la resta de treballadors de l’Ajuntament
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ACTUALITAT

X. Flores
La Policia Local de Vinaròs va realitzar dimarts 
una petita demostració de funcionament del 
recentment adquirit RPA-DRON, una petita aeronau 
no tripulada que operada mitjançant control remot, 
servirà per a exercir vigilància i control de diversa 
índole en el terme municipal. La presentació va 
tenir lloc a l'entorn de l'ermita, amb presència del 
regidor de Recursos Humans, Fernando Juan, el 
d'Innovació Digital, Hugo Romero i l'intendent cap 
Juan Manuel Domènech. La demostració va ser 
realitzada per l'únic agent que en el cos d'agents 
locals està format específicament per a pilotar-
lo, encara que ja s'està formant a tres agents 
més perquè el seu ús pugui ser més freqüent. 
Juan va destacar que la vigilància a través del 
dron es concentrarà “principalment en les costes 
turístiques nord i sud, i altres sectors del terme 
municipal, no només amb caràcter policial sinó 
també mediambiental i de prevenció”. També 
va assenyalar que es tracta d’ “una innovació 
tecnològica a partir de la qual podrem obtenir 

moltes dades que formaran part de la base 
de dades de l'ajuntament” i va recordar que 
Vinaròs és la segona població de la província que 
disposa d'un dron d'aquestes característiques. 
Durant aquest estiu, la policia local ja ha realitzat 
proves amb l'aparell en les costes nord i sud, 
on es van realitzar fotografies i vídeos per a 
veure l'estat actual de regressió de la costa, i 
també proves nocturnes, a més de probar-se 
també durant actes amb aglomeració de gent.  
D'altra banda, Romero va indicar que l'adquisició del 
dron forma part del projecte de Smart City (Vinaròs 
ciutat intel·ligent) i que oferirà un servei “molt 
eficient per a les tasques que realitza la Policia Local”.  
Per part seva, Domènech va incidir en el suport 
als serveis policials que oferirà el dron. “Està 
enfocat principalment a la vigilància de les 
zones rurals, per a evitar robatoris, al control 
d'abocaments incontrolats, i per a utilitzar-lo 
en actes de gran aglomeració de gent, com el 
carnaval o Sant Sebastià, a més de ser una molt 
bona eina en el cas d'haver de buscar persones 

desaparegudes”, va explicar. Quan hi hagi més 
pilots formats, la intenció és utilitzar-lo també 
per al control del trànsit en el terme municipal.  
Una de les pròximes adquisicions que es 
vol incorporar pròximament al dron és una 
càmera tèrmica per a millorar la vigilància 
nocturna i com a mesura preventiva per 
a detectar possibles focus d'incendis.  
L'Ajuntament de Vinaròs ja va aprovar a finals del 
passat mes de març en ple el reglament regulador 
de l'ús, després d'haver presentat prèviament 
la policia local un projecte per a crear una unitat 
específica dins del cos. El cost del dron ha estat de 
7.000 euros.

Redacció
El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic, Marc Albella, amb tècnic municipal Gabi 
Quesada, han participat aquests dies en la reunió 
de l'Associació de Destins Saborea Espanya que s'ha 
celebrat a Tenerife. Cal destacar que Vinaròs és un 
dels municipis que formen part d'aquesta entitat, 
amb l'objectiu de promocionar la gastronomia local 
a través d'accions nacionals i internacionals. Albella 
assenyalava que "és important formar part d'aquesta 
entitat i participar activament en tots els actes per 
aconseguir que la cuina de Vinaròs es puga conéixer 
arreu de l'Estat". En aquest sentit, insistia que la 
gastronomia és un dels principals atractius turístics i 
econòmics de la ciutat, per tant treballar per a la seua 
promoció és fonamental per fer créixer el sector.
Durant la reunió es va parlar de la Gala de 10é 
aniversari de l'Associació que es farà el proper 3 
d'octubre a Madrid, amb un acte que vol ser molt 
especial on també participarà Vinaròs. Així mateix 

també es van presentar les principals línies 
d'actuació de Saborea Espanya per al 2019, 
on sobretot destaca la intenció de continuar 
avançant cap a la consolidació de la gastronomia 
com a un dels principals reclams turístics d'Espanya. 
El desenvolupament de noves eines de comunicació 
de l'Associació; consolidar les rutes Assaboreix i la 
celebració del Dia Mundial de la Tapa, tant en l'àmbit 
nacional com internacional; incidir en la presència de 
Saborea Espanya en les destinacions de la xarxa amb 
accions de suport i intercanvi; així com incorporar 
la sostenibilitat com a eix estratègic de millora de 
competitivitat de l'Associació són unes altres de les 
línies a desenvolupar. De forma paral·lela, Saborea 
Espanya continuarà durant el present any amb 
la seua labor de promoció internacional a través 
de presentacions i accions comercials en els seus 
mercats prioritaris.
Constitució del Patronat Provincial de Turisme
La Diputació de Castelló ha constituït el nou Patronat 

Provincial de Turisme on Vinaròs torna a forma part 
com a membre de ple dret. Es tracta d'un organisme 
composat per representants de la Diputació, 
municipis, empreses i associacions vinculades al 
sector, amb la finalitat de treballar de forma conjunta 
per a la promoció turística de la província.
Al ple de constitució del nou Patronat Provincial de 
Turisme va assistir l'alcalde, Guillem Alsina, que "ha 
destacat que és important la presència de Vinaròs 
al Patronat i a Saborea Espanya, així també com 
als fòrums turístics i gastronòmics especialitzats, 
per aconseguir un bon posicionament de la 
ciutat dintre dels mercats". Segons afegia un dels 
principals objectius per aquesta legislatura és el 
reposicionament turístic de Vinaròs dintre dels 
organismes i les institucions per aconseguir impulsar 
la promoció de la ciutat.

Vinaròs, segon municipi de la província en posar en marxa 
la vigilància a través de dron

Vinaròs, present en els principals organismes 
turístics estatals i provincials
El municipi ha participat en la reunió de l'Associació Saborea Espanya celebrada a Tenerife i s'ha 
tornat a reincorporar al Patronat Provincial de Turisme
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ACTUALITAT

Dijous passat 19 de setembre des de la Regidoria 
de Política Social i Joventut es va convocar a 
tots els centres educatius de la localitat per a 
presentar els programes de prevenció tant en 
drogodependències com en violència de gènere a 
tots els centres de la localidad.La reunió realitzada 
en el Saló de Plens de l'Ajuntamet va servir per a 
concretar les activitats de prevenció que volen 
implantar en els seus respectius centres educatius. 
Respecte als programes de prevenció de 
drogodependències i altres conductes addictives 
que s'ofereixen des de Consellería de Sanitat es 
realitzaran els següents:”Comtes per a conversar” 
a Infantil,  “Aventura de la Vida”,“Brúixola” i “Salut 
en curs”a Primària I “Ludens” a Secundària. A més 
la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA) impartirà els següents tallers: 
“Prevenció d'addicció a Internet”(5é EP) “Prevenció 
de l'addicció al mòbil”(6é EP), “ Taller de begudes  
saludables” (6é EP) i “Taller del Cànnabis” (1er ESO). 
D'altra banda, des de l'àrea d'Igualtat, es realitzaran 
els següents tallers de prevenció de violència de 
gènere:”Prevenció de la violència de gènere a 
través del joc”(I5), “Educació en igualtat :bon i mal 
tracte”(4t-6é EP), “Violencia de gènere a través de 

les TICS: Sexting”( ESO i Batxiller).A més d'aquests 
tallers que són per a la població educativa, es 
realitzarà el taller “Relacions Saludables” obert 
a tota la població juvenil de Vinaròs amb la 
col·laboració del Casal Jove. 
A la convocatòria també va acudir el tècnic de 
Joventut que va presentar els tallers, cursos i 
formacions de l'IVAJ per a treballar l'educació 
de valors en els centres educatius (exil·li ilustrat; 
en unió mola més, treball digne, la veu gitana, 
escena erasmus,#Noemtoqueselwhatsapp, 

#Participaamborgull i #Amblesrefugiades) .
Totes aquestes activitats s'emmarquen dins 
de l'acció comunitària, que té com a prioritat 
la prevenció en la joventut, pilar fonamental a 
l'àrea de Política Social. Per açò la coordinació 
amb els centres educatius és molt important per 
a prevenir, sensibilitzar i conscienciar als nostres 
joves  tant en la violència de gènere com en els 
riscos i conseqüències de les drogodependències 
i conductes addictives.

L’UPCCA i l'àrea d'Igualtat presenten els programes de prevenció 
en drogodependències i de violència de gènere  
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ACTUALITAT

Redacción
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, participó 
el pasado sábado en Vinaròs en una comida de 
hermandad entre militantes y simpatizantes, 
asegurando que “el próximo 10 de noviembre 
volveremos a levantar el país con las ideas y el 
esfuerzo del PP”, además de arremeter contra 
los socialistas diciendo que “de nuevo el PSOE 
demuestra que sólo saben pactar para destruir, 
como juntarse todos para echar al PP, pero son 
incapaces de pactar para construir, para gobernar”.
La presidenta popular estuvo con el presidente 
provincial del PP Miguel Barrachina junto a 
representantes del PPCS y cientos de afiliados y 
simpatizantes de Vinaròs,  en un acto a modo de 
inicio del curso político, celebrado en el tentadero 
de la peña taurina Pan y Toros, situado en el cerro 
del Puig de la Misericordia. 
Bonig, además, reclamó a Pedro Sánchez que 
pague la totalidad de la deuda que mantiene que 
los valencianos, señalando que "le decimos basta, 
estamos cansados de que utilice el dinero de los 
valencianos a su antojo y nos engañe".
"Estamos cansados de que el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, cuando se juega con el 
dinero de los valencianos no haga ni diga nada 

y ha reclamado lo que nos corresponde: 1.500 
millones de Dependencia, desplazados Sanitarios, 
IVA y entregas a cuenta (480) y 1.300 de la 
infrafinanciación autonómica. Todo este dinero 
debería ir a parar a Educación, Sanidad y Política 
Social" comentó la presidenta popular. “Puig 
ejerce de socialista y no de valenciano y mientras 
Sánchez duerme plácidamente, los valencianos 
tenemos pesadillas por los engaños del Gobierno 
socialista" añadió.
Asimismo, lamentó que Puig haya trasladado a 
través de la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, que ha encontrado "un resquicio” para 
poder pagar 4.500 millones de deuda a las CC.AA. 
“Lo que hace meses era literalmente imposible 
ahora con las elecciones el PSOE lo ve posible. Los 
valencianos decimos basta, estamos cansados de 
que utilice el dinero de los valencianos cuando 
quiere y como quiere, estamos cansados de que 
nos engañe" añadió. 
Para Bonig, "es una vergüenza y una traición a los 
valencianos jugar con el dinero de la Comunitat 
el dinero que necesitan las familias, las pymes, los 
más desfavorecidos, los dependientes… ".
Barrachina, advirtió por su parte que “ahora 
entiendo por qué están todas las obras de la 

provincia paradas, por qué el proyecto dejó el 
PP para España, la Comunitat y la provincia está 
bloqueado: porque están sin dormir por haber 
pactado con Podemos en la Comunitat y en tantos 
sitios”. Barrachina señaló que “llevan años sin 
dormir pactando con Podemos en todos los sitios 
y por eso incumplen sus promesas”.
El líder provincial aseguró que “no sé cuál será el 
futuro después del próximo 10 de noviembre, lo 
que sí sé es que serán las ideas de la gente del PP 
las que levantarán de nuevo por tercera vez como 
ya ha hecho la gente del PP en dos ocasiones”.

Aquesta passada setmana, membres de Totes i Tots 
Som Vinaròs van mantindre una reunió amb la nova 
Gerent del Departament i Directora de l’Hospital 
de Vinaròs, Vanesa Jorge Vidal. En la reunió es van 
repassar les mancances sanitàries que es pateixen 
en el Departament. També la deficiència de 
personal facultatiu, les llargues llistes d’espera i la 
solució que proposen de plans de xoc en hospitals 
privats, la problemàtica dels malalts de ronyó i del 
centre de diàlisi, han estat entre altres els temes 
que han estat posats damunt de la taula. “Hem 
constatat la seua voluntat de buscar solucions a 
les problemàtiques que no dubten en reconèixer”, 
assenyalen des del partit.
“Tot i ser conscients que no sols depén de la 
gerència i direcció de l’Hospital de Vinaròs els 

hem fet partícips del malestar dels ciutadans 
d’aquestes comarques haver de suportar aquestes 
condicions les quals ens ha portat a etapes de crisi 
que no volem que tornen. Per millorar-ho la nostra 
proposta és l’increment de places MIR o bé com 
déiem en el nostre programa electoral la conversió 
d’Hospital Comarcal a General amb tot el que 
això comporta. Incidim que per població i per 
l’allunyament que tenim de les capitals hauríem 
de treballar en aquesta línia”, apunten des de Som 
Vinaròs.
“No dubtem de la bona voluntat del nou equip 
de govern en la millora de tots els serveis i els 
hem reiterat la nostra voluntat d’aportar el nostre 
granet de sorra per col·laborar en la millora de la 
sanitat en aquest Departament”, ha conclòs..

Bonig inicia la precampaña electoral en Vinaròs 
augurando la victoria del Partido Popular

Reunió amb la nova direcció de l’hospital de Vinaròs
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ACTUALITAT

Aquest dimecres la plataforma PROU, 
AP-7 GRATUÏTA, JA!, ha celebrat el 4 
aniversari de les seues mobilitzacions. 
Ha estat, com no podia ser d’altra forma,  
fent un tall de carretera. Veïns de les 
Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat, units 
per una lluita a la cual sols li queden a 
hores d’ara 99 dies. Estem a 99 dies a 
poder transitar lliurement per una AP-7 
tal com la volen: lliure i gratuïta. Segons 
han manifestat sembla mentida que no 
hagen fet  els accessos a poblacions i 

un tercer carril que ens caldrà de forma 
urgent. També critiquen amb força la 
construcció de rotondes que estan 
matant la N-340.  
Una concentració en el que s’ha agraït 
la constància de la gent que no ha 
perdut en cap moment l’esperit de 
lluita reivindicativa i han seguit tallant 
la carretera. També s’ha fet un record 
per aquells que en el decurs d’aquests 4 
anys i havent participat en aquests talls, 
malauradament no estan en nosaltres.

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) ha 
abierto el plazo para realizar las votaciones para 
escoger la temática del Carnaval 2020.
La COC ha propuesto tres posibles temas para 

escoger, como son el carnaval de la época 
medieval, el carnaval de los superhéroes y el 
carnaval de Venecia. El plazo para votar es hasta 
el próximo 10 de octubre y según la comisión ya 
se han recibido unas 600 votaciones en tan solo 

cuatro días desde la apertura del plazo. Hasta 
la fecha, hay dos propuestas que mantienen un 
empate técnico del 37,9% de los votos y una que 
tiene un 24,2%.

X.Flores
Jordi Català Estarelles repetirá 
como presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval (COC), tras 
obtener el respaldo de 27 comparsas 
y una abstención en una asamblea 
extraordinaria celebrada la noche 
del miércoles 18 de septiembre (con 
asistencia de 28 comparsas). La junta 
entrante que encabeza Catalá es la 
misma que se propuso en semanas 
anteriores tras firmar 18 comparsas 
una moción de censura argumentando 
que ha habido una mala gestión 
económica en este último año y se han 
incumplido importantes estatutos. 
En la reunión,   el presidente saliente, 
Abilio Segarra, y su junta, presentaron 
su dimisión en el cargo y el estado 
de cuentas de la COC.  La comisión 
organizadora entrante emitió el 

jueves -al día siguiente de la reunión- 
un comunicado que indicaba que "a la 
vista de los datos aportados por Abilio 
Segarra y la información recabada 
con una empresa externa que se ha 
encargado de hacer una auditoría, las 
comparsas mostraron su desacuerdo 
con la gestión realizada y la junta 
presentó su dimisión", además de 
que "en la misma reunión se presentó 
una candidatura de representantes 
encabezada por Jordi Català, que tras 
exponer su propuesta para reconducir 
la situación fue sometida a votación 
logrando el apoyo de 27 comparsas y 
una abstención".
Además de Català, en la nueva junta 
directiva están como vicepresidente 
David Gil, de la comparsa Marxeta 
87, como secretario Javier Sorli, de 
la comparsa Locura y como tesorera 

Inma Ferrer, de la comparsa Fot-
li Canya. La vicesecreataia es Lidia 
Rodríguez, de la Pan y Toros y la 
vicetesorera Raquel Navarro de la 
Ni Fu ni Fa. Como vocales constan 
José Vicente Saura (Tomba i Tomba) 
y Javier Muñoz (Pan y Toros). Una 
de las características de esta nueva 
junta es que hay dobles cargos en los 
puestos de más responsabilidad; es 
decir, que existe un vicepresidente, un 
vicesecretario y un vicetesorero. 
La nueva junta tiene a partir de este 
momento mucho trabajo por delante. 
La primera y más importante decisión 
que deberá tomar, en próximas 
reuniones, será consensuar con las 
comparsas la manera de pagar la 
deuda que ha contraído la COC este 
año con algunos proveedores. A 
partir de ahí, también deberá iniciar 

todo el arduo trabajo que supone la 
organización del próximo carnaval. 
Català es miembro de la comparsa 
Tomba i Tomba y ya estuvo al frente 
de la comisión organizadora del 
carnaval en el año 2018. Fue durante 
un espacio de tiempo muy breve, 
de tan solo unos meses, ya que él y 
toda su junta dimitieron antes de la 
celebración del carnaval tras aprobar 
las comparsas en una reunión un 
punto que la directiva consideró que 
limitaba su poder de decisión sobre 
cómo debían desarrollarse los desfiles.

X.F.
Esquerra Unida Vinaròs (EU) va mantindre la 
setmana passada una reunió amb l'alcalde, 
Guillem Alsina, a qui segons ha assegurat el seu 
portaveu, Manuel Villalta, li van indicar que l'equip 
de govern actual no és el que ells haguessin 
volgut, i que no acceptaran un Ajuntament que 
no faci polítiques progressistes, encara que també 
va assenyalar que col·laborarien en el cas que les 
seves polítiques siguin d'esquerres. També van 
assenyalar des d'EU que en el poc temps de l'actual 
legislatura no poden valorar al cent per cent l'acció 
de govern, però que en aquests mesos “res o poc 

a canviat del que ja teníem” i que “continuarem 
controlant ,opinant i proposant depenent del que 
faci l'equip de govern sota el nostre punt de vista” 
“Hi ha moltes coses per millorar a Vinaròs i per fer, 
algunes que s'arrosseguen des de fa temps i no s'han 
solucionat, i unes altres que han empitjorat. Temes 
com el segon ambulatori, el Jaume I, la piscina, 
l'auditori, etc que estan donant mala imatge. I 
sobretot el tema de la sanitat, que és de vergonya 
el seu funcionament”, va assenyalar Villalta.  
“També li preguem a l'alcalde que fes tot el 
possible per a tenir una bona relació amb 
l'oposició en els temes municipals, perquè 

facilita la governabilitat i ajuda a l'aportació de 
solucions”, va explicar Villalta, per a qui “vam veure 
a un alcalde més dialogant, però veurem amb el 
temps si realment és més efectiu. Demanem més 
transparència i participació amb la resta de partits, 
i esperem que ho facin”. També van proposar 
la creació de la figura del regidor número 22. 
I va concloure que “de moment des d'Esquerra 
Unida no veiem un alcalde amb una presa de 
decisions fermes, creiem que té més en ment el 
partit que a ell mateix i que vol quedar bé amb 
tots, però cal donar-li més temps per a realitzar 
conclusions”.

Quart aniversari de la plataforma “Prou, AP-7 Gratuita, Ja!”

Jordi Català, nuevo presidente de la COC
Con el apoyo de 27 comparsas, repetirá por segunda vez en el cargo

El Carnaval abre el plazo para escoger su temática

Esquerra Unida es reuneix en l’alcalde, Guillem Alsina
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Redacció
El passeig marítim ha acollit la 
presentació de les IX Jornades 
de Cuina del Ranxo Mariner 
organitzades per la Regidoria de 
Promoció de la Ciutat i Interés 
Turístic i l’Associació d’Hosteleria. 
Enguany participen un total del sis 
establiments que una vegada més 
han treballat per elaborar receptes 
tradicionals, combinades amb la 
cuina més avantguardista, per a 
sorprendre als comensals i sobretot 
recordar els sabors mariners de 
Vinaròs.
Els establiments participants són 
Bergantín, La isla, Nou Parada, Rafel 
Lo Cristalero, Hotel Restaurante Teruel 
i Vinya d’Alòs. Cada xef ha preparat 
menús originals amb un entrant, plat 
i postres a escollir, al preu únic de 28€, 
perquè els comensals més exigents 
queden satisfets.

Durant la presentació el regidor de 
Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, 
Marc Albella, ha destacat que "les 
Jornades de Cuina del Ranxo Mariner 
són una bona mostra de l'excel·lent 
gastronomia del nostre municipi". 
En aquest sentit, afegia que al llarg 
de l'any es realitzen altres jornades 
dedicades a la galera, els arrossos o 
el llagostí, sempre amb productes de 
proximitat del nostre territori.
D'altra banda, Albella assenyalava 
que dintre de les Jornades de la Cuina 
del Ranxo Mariner també s'ofereixen 
activitats complementàries com 
les experiències pesca turisme, que 
es poden fer dimecres o divendres. 
Els participants es poden convertir 
en mariners per un dia i ajudar als 
professionals a fer les captures a 
sobre de la barca, a més de conéixer 
millor l'estil de vida dels pescadors. 
Les persones interessades en gaudir 

d'aquesta experiència es poden 
informar a la Tourist Info.
Per acabar, Albella agraïa l'esforç 
dels restaurants per continuar 
organitzant les Jornades de la Cuina 
del Ranxo Mariner i animava, tant als 
veïns com als visitants, a apropar-se 
fins als establiments per gaudir de 
la bona gastronomia, feta amb el 
millor producte de proximitat.
Vinaròs, de tapa en tapa

El regidor assenyalava que fins al 
13 d'octubre també es pot gaudir 
del Dia Mundial de la Tapa amb la 
ruta Vinaròs, de tapa en tapa, amb 
la participació de 26 establiments, 
amb una gran varietat de propostes 
creatives i originals. El programa 
amb tots els participants es pot 
consultar al web  www.turisme.
vinaros.es, xarxes socials i a la 
Tourist Info. 

Hoy SÁB 28/09
A LAS 21H30

Noche de
flamenco

Ballet Pasión
Flamenca

@lataperiadelaermita@lataperiaermitavinaros

¡Vive la Ermita en Octubre!
 638 820 851 

SORTEO 300€
Comer

en la Ermita*
¡tiene premio!

Pide tu tarjeta/ticket y participa en el Sorteo  que se realizará

cada primer sábado de mes a mediodía en

La Tapería de l’Ermita.

(*)Pide tu tarjeta/ticket por almuerzos, comidas y cenas superiores a 6,50€ 
p/p y entra en el sorteo. Serán válidos todos los tickets de almuerzos, 

comidas y cenas superiores a 6,50€ p/persona
consumidos dentro del mes en vigor.

 X.F.
El passat 21 de setembre al 
voltant de 600 vinarossencs 
van poder presenciar el partit 
Villarreal CF-Valladolid gràcies a 
la iniciativa “Villarreal Endavant”. 
També una delegación 
d’autoritats vinarossenques, 
entre els quals hi era l’alcalde 
Guillem Alsina, a més de La 
Alianza, i el cuiner Juanjo Roda 
i xefs de Nou Bar, que van 
cuinar el dinar entre les juntes 
directives dels clubs. També 
es van desplaçar informadors 
turístics per informar al públic 
interessat en Vinaròs com a destí 
turístic.

Comencen les IX Jornades de Cuina del Ranxo Mariner
Del 20 de setembre fins al 20 d'octubre els xefs oferiran menús 
especials elaborats amb els millors productes de la llotja local

Vinaròs, present al partit Villarreal CF-Valladolid 
gràcies a la iniciativa ‘Villarreal endavant’ 
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Els xefs Bernat Plana i David Vives del CTT UB 
Universitat-Woosong University amb la recepta 
“Llagostí de Vinaròs amb vermut i taronja amarga, 
clau i aire del seu cap”, van obtindre el Llagostí 
d’Or al XVII Concurs Nacional de Cuina Aplicada 
al Llagostí de Vinaròs, celebrat dilluns al mercat 
municipal. Els guanyadors van obtindre 1.000€ i 
l'oportunitat de poder formar part de la selecció 
Espanyola de Cuina. El segon premi, dotat amb 
500€ i Llagostí de Plata va recaure en restaurant 
River Hall Gastro de Saragossa gràcies a la recepta 
“Llagostí de Vinaròs amb Bloody Mary del seu cap i 
tocs anisats”, creada per Juan Ramón Sau. El tercer 
guardó amb 300€ i el Llagostí de Bronze va ser 
pel restaurant Can Bosch de Cambrils amb el plat 
“Llagostí de Vinaròs, el seu corall, algues i rovell 
d'ou cruixent”, elaborat per Josep Queral i Albert 
Cambrón. Pel que fa a la procedència dels 10 
participants, hi havia representació de Saragossa, 

Girona, Castelló, Tenerife, Barcelona, Tarragona 
i Guadalajara, a més de comptar amb presència 
vinarossenca. El regidor de Promoció de la Ciutat 
i Interés Turístic, Marc Albella, destacava que "el 
concurs aconsegueix cada any la participació de 
xefs d'arreu de l'Estat espanyol, fet que demostra 
que el certamen es troba consolidat i que per a 
molts cuiners suposa una bona oportunitat per 
donar-se a conéixer".
El xef valencià Rafa Soler – que va participar en 
una de les primeres edicions del concurs, i en 
2013 va ser vocal del mateix- ha estat el president 
del jurat d'aquesta edició. Soler, nomenat en 
2011 millor cuiner revelació de la Comunitat 
Valenciana, és propietari de l'Audrey’s de Calp 
(Alacant), declarat el millor restaurant de luxe 
d'Europa. La resta del jurat va estar compost 
per Javier Andrade, un jove xef premiat en 
multitud d'esdeveniments gastronòmics en 
representació de la Selecció Espanyola de 
Cuina; Cueva Morales, coneguda en les xarxes 

socials com Comoju, bloggera gastronòmica 
premiada per la seva labor en la difusió de 
la gastronomia valenciana; Paco Alonso, 
periodista d'RTVE i “influencer” gastronòmic 
i Rebeca Pérez, cuinera i propietària del 
Restaurant Le Bleu de Guardamar, presidenta 
de l'Associació de Restauradors de Guardamar. 
Van lliurar els premis la diputada de Turisme, 
Virginia Martí, l'alcalde, Guillem Alsina i el 
regidor d'Interès Turístic, Marc Albella.
Durant l'acte d'entrega dels guardons, l'alcalde 
de Vinaròs, Guillem Alsina, comentava que 
"el llagostí és, sense cap mena de dubte, el 
producte amb el que la ciutat aconsegueix un 
valor afegit a la seua oferta turística". En aquest 
sentit, afegia que el llagostí ha de ser el centre 
de les polítiques per fer un pas definitiu cap al 
turisme gastronòmic i de qualitat. D'altra banda, 
anunciava que després de 17 edicions del Concurs 
de Cuina cal donar un nou impuls al certamen per 
a continuar sent un referent a l'Estat.

Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs
El ‘llagostí amb vermut’ dels xefs Bernat Plana i David Vives, de CTT UB Universitat-Woosong University,  guanya la dissetena edició

Els xefs van demostrar deu diverses formes de cuinar el llagostí de Vinaròs
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La empresa local Coarvi, 
patrocinadora del tercer 
premi del concurs i que 
també dóna un detall als 
membres del jurat, amb el 
guanyador del llagostí de 
bronze. A l'altra imatge, 
la representant de Coarvi 
amb el regidor d'Interés 
Turístic, Marc Albella, el 
tècnic de Turisme, Gabi 
Quesada i el president del 
jurat Rafa Soler

El jurat del concurs estava presidit pel xef Rafa Soler

Els plats guanyadors. “Llagostí de Vinaròs amb vermut i taronja amarga, clau i aire del seu 
cap”,  “Llagostí de Vinaròs amb Bloody Mary del seu cap i tocs anisats” i  "Llagostí de Vinaròs, 
el seu corall, algues i  rovell d'ou cruixent”

Les deu receptes, emplatades

Juanjo Roda va tornar a conduir el desenvolupament del concurs i Mariola Nos la entrega de premis. El mercat municipal es va tornar a omplir de públic per disfrutar de l'esdeveniment gastronòmic 
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X.Flores

Vinaròs va gaudir divendres 20 de setembre 
d'un divertit preludi del Concurs Nacional 
de cuina aplicada al llagostí. Un total de 8 
petits grans xefs d'edats compreses entre 
els 8 i els 12 anys van demostrar en el 
recinte del mercat les seues dots culinàries 
en el transcurs del concurs Mercatxef, 
que Vinaròs celebra des de fa ja sis anys. 
Encara que en anteriors edicions podrien 
participar cuiners adults amateurs, des 
de fa dos edicions aquest concurs s'ha 
dirigit especialment al públic infantil. 
Júlia Martinez, acompanyada d’Encarna 
Martorell, amb el seu plat "Capricho 
Vinarossenc"  va resultar guanyadora, en 
segon lloc va quedar Ryan Enouke (amb 
Badia Sbaa d’acompanyant) amb el seu plat 
“Salado” i en tercer lloc el jurat va premiar a 
Dani Fleta, ajudat per Sandra Callejón, amb 
la recepta “Explosión y diversión”.
Els petits participants van estar acompanyats 
per un adult, i van cuinar un plat de recepta 
lliure que va ser al final puntuat per un 

jurat format per dos restauradors locals i la 
regidora de Desenvolupament Local, Anna 
Fibla, que també va fer la entrega de premis.
L'inici va tenir lloc a les 18 hores, moment 
en el qual cada participant amb només 10 
minuts de temps i 30 euros per a gastar, 
van comprar els productes necessaris per 
a elaborar el seu plat en les parades del 
mercat. Després, se'ls va donar un temps de 
50 minuts per a cuinar la seva recepta. 
Els premis estaven dotats en aquesta edició 
amb 100€ per al primer premi, 75 per al 
segon i 50 per al tercer, que es poden 
gastar en material escolar. Enguany la 
presentación va ser a càrrec de Sergi Nebot. 
Mercatxef ha tingut a Vinaròs molt èxit des 
de la seva primera edició en 2014, per la 
diversió garantida per al públic assistent. La 
idea de la seva celebració va estar inspirada 
en el televisiu Masterchef. En les seves 
primeres edicions els participants eren 
cuiners amateurs adults, però la dinàmica 
del concurs era la mateixa que ara. Des de 
fa dues edicions es dirigeix al públic infantil 
interessat en la gastronomia i l'hostaleria.

Mercatxef Júnior 
Els infants també són grans xefs
Júlia Martínez, Ryan Enouke i Dani Fleta, guanyadors de la segona edició
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LA ALERGIA A LAS 
FRUTAS Y VERDURAS 

EXISTE
El sueño de prácticamente todo 
niño hecho realidad, pero más 
que un sueño es una pesadilla 
para quien lo sufre. Hoy 
hablaremos de lo que se conoce 

como alergia a la frutas y verduras, que actualmente 
es la causa más frecuente de alergia alimentaria en el 
Mediterráneo. 
¿En qué consiste?
Una alergia alimentaria se produce cuando una 
proteína alimentaria se pone en contacto con nuestro 
sistema inmunitario, éste lo detecta como un cuerpo 
extraño y lo ataca. 
Las proteínas en este caso son la LTPs (proteína 
transportadora de lípidos) que se encuentran en 
los alimentos vegetales. Son alérgenos completos, 
resistentes a altas temperaturas y al medio ácido 
del estómago. Se cree que forman parte del sistema 
defensivo de los vegetales por lo que normalmente 
se encuentran en la parte externa y algunas personas 
pueden tolerar dicho alimento al pelarlo. 
¿Se tiene alergia a todos los vegetales?
No. Se tiene alergia a la LTP, no al vegetal. Por lo tanto 
la primera condición es que contenga dicha LTP. Pero la 
alergia varía según la persona y el grado de alerginidad 
de la LTP. Es decir, que una persona puede ser alérgica a 
la LTP pero tolerar algunos vegetales que si que tengan 
esta proteína. Puede cambiar según la variedad del 
alimento, la maduración, los tratamientos recibidos, 
condiciones de almacenamiento. 
Por ejemplo, en las variedades del tomate, el Rambo y 
canario tienen mayor cantidad de LTP que la variedad 
Rama. 
Entonces, ¿cuáles son los vegetales que contienen 
LPT?
Se han descrito 174 LTPs. Las que más frecuencia 
producen LTP son el melocotón y otras frutas 
rosáceas (manzana, pera, albaricoque, cereza, 
ciruela, fresas); lechuga; frutos secos y el cacahuete. 
Existen vegetales que aunque contengan LTP en la 
mayoría de casos no producen manifestaciones, se les 
llaman “LTP seguras”. Dentro de este grupo podemos 
encontrar la zanahoria, patata, melón y plátano.
Aunque la alergia en cada persona es diferente.
¿Qué tengo que tener en cuenta si tengo alergia a 
LTP?
Las manifestaciones pueden ser muy diferentes. Puede 
ser leve como una urticaria de contacto o una reacción 
grave de anafilaxia. Hay pacientes que incluso toleran 
el melocotón y otros que no pueden ni tocarlo. 
Una característica muy típica de esta alergia es que 
la presencia de algún factor puede potenciar mucho 
la manifestación de la alergias. Es decir, que sin estos 
factores el vegetal puede no dar ningún problema 
al comerlo pero en su presencia sí. Son: Ejercicio, 
antiinflamatorios no esteroideos ( como el ibuprofeno), 
alcohol, estrés, menstruación o cualquier combinación 
de ellos de 2 horas antes a 4 horas después del 
consumo de un vegetal con LTP .
Por lo tanto, no por tener alergia a LTP no puedes 
consumir todos los vegetales, cada persona es diferente 
y habrá que descubrir mediante pruebas diagnósticas 
a cuales sí se tiene alergia. Pero si que se limita mucho 
el consumo de vegetales por lo que puede haber un 
déficit de nutrientes. Si no sabes como planificar tu 
alimentación acude a un dietista-nutricionista que te 
pueda ayudar.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Salvador Quinzá Macip
El pasado lunes día 23 del presente mes de 
septiembre, se celebró la festividad religiosa 
del conocido “Santo de los estigmas”, San Pío 
de Pietrelcina. También conocido como el 
Padre Pío, fundador de los “Grupos de oración 
del Padre Pío”, los cuales están presentes 
prácticamente por todo el mundo.
Da la casualidad que comencé hace 10 años y  
en este día concreto, mi permanencia y el de  
mi esposa en el grupo de oración de Vinaròs, 
el cual está sabiamente dirigido por Lourdes 
Simó Caballer. Mucho le debo yo al Padre Pío 
su intercesión. Algún día se lo contaré.
Los actos programados en este su día fueron 
una “comida de hermandad” en un conocido 
restaurante de nuestra ciudad. Por la tarde 
y a partir de las 19 horas, nos reuníamos 
en la capilla del convento de Clarisas de la 
“Divina Providencia”. Habría el acto Lourdes 
Simó, recordándonos que un día antes y 
en vísperas de esta festividad, se reunían 
en San Giovani Rotondo (Italia), convento 

donde estuvo la mayor parte de su vida el 
Padre Pío y donde murió, muchos grupos de 
oración para comenzar una vela que duraría 
hasta este día de su festividad. La misma se 
ha seguido por muchos grupos de todo el 
mundo. Por lo tanto, no estábamos solos en 
esta celebración.
Seguidamente se rezó el “santo rosario”, 
y a continuación se celebró la misa en 
memoria de este tan conocido santo por 
todo el mundo. Estuvo presidida por  mossèn 
Florencio Albero y con una buena asistencia 
de fieles.
Al finalizar la misma, se procedió a venerar 
la reliquia del Padre Pío, que el grupo de 
oración de Vinaròs, tiene el honor y la suerte 
de poseer.
Con una despedida cordial y siempre en 
recuerdo de nuestro querido santo, y con el 
anuncio de un viaje de 4 dias a San GIovani 
Rotondo, para el mes de abril próximo, se 
daba por finalizada la jornada.
¡Viva el Padre Pío!

Grupo de 
Oración 

Padre Pío
de 

Vinaròs

Próximo 
encuentro:

5 Octubre 2019 
a las 18 h 

Capilla de la 
Divina 

Providencia 

Con el Santo Rosario se 
ganan batallas.

Padre Pío

Celebración de la festividad 
de San Pío de Pietrelcina

El pasado dia 14 celebramos la presentacion 
del traje del carnaval 2020 , asi como la eleccion 
de las reinas de este año .
Siendo las afortunadas la guapisimas Laura  y 
Rocio, como reina infantil  
Dando asi por finalizado su reinado Lara y la 
reina infantil Ariadna que tan bien nos han 
representado en este año .
En la foto junto con el “presi” Carrasco  las reinas 
entrantes y salientes 
Cabe resaltar que este año en nuestra 
comparsa celebra el  35 aniversario 
La Junta 
PENSAT I FET ………ENDAVANT AMB EL 
CARNAVAL !!

PENSAT I FET …..CARNAVAL 2020
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Juan Chaler
Urge obtener una respuesta. De tales ideas las 
hay, seguramente de fantásticas y desorbitadas, 
pero también indiscutiblemente de interesantes 
y dignas de estudio y consideración. Sobre todo 
la necesidad o conveniencia tendente a crear 
una asociación o corporación de intereses por 
la gestión de las posibilidades que tiene la Plaza 
para organizar todo tipo de espectáculos. A este 
respecto, motiva observar cuan aceptable funciona 
el Auditori que agota el papel en cada función. Los 
espectáculos taurinos no están contemplando 
estos estimulantes resultados. Ni de lejos.

Es oportuno consignar, ahora que ha terminado 
la temporada taurina, y dada la falta en este año 
de ofrecer corridas de toros por diferentes causas 
que el aficionado aún desconoce. Sin entrar en 
más detalles. Tan sólo no hubo corridas de toros 
los años 1905, 13, 16, 23 y 24 mediante epidemias 
reinantes. Y en 2019, al considerar los presupuestos 
municipales de hoy que se construyen y levantan 
muchas iniciativas locales. Y en este caso siendo 
Feria y con la expansión de las fiestas. No podemos 
hacernos la idea de que no se hayan colgado 
carteles de toros ni por San Juan. Los vinarocenses 
notamos a faltar la corrida de toros que tanto 

prestigió. Es el no concibir a Vinaròs con su Plaza 
de toros en fiesta, orgullo nuestro y envidia de 
muchos.

La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento con la 
tarea y responsabilidad de organizar los festejos, 
no es ni más ni menos que lo que sucede en 
otras actividades corporativas. Es oportuno hacer 
recordar que, contando en acertadas gestiones, 
cuatro meses antes se sabía la combinación 
de la corrida de Feria, y era ya estar en firme la 

contratación, de un año para otro, del torero que 
tuvo una tarde triunfal, En este caso sería Sebastián 
Castella que hoy está situado en lo más alto del 
escalafón.  Y es el velar por el nombre de nuestra 
ciudad y el prestigio de nuestro coso. Por lo que ya 
aparecían mes y medio antes la policromía de 
los carteles en las calles el anuncio de las fiestas 
sanjuaneras.
Preparémonos a ver salir por la puerta grande, 
aupados a hombros, a los toreros de seda y oro.    

Vinaròs, 24-6-1900. Plaza de toros con otro tendido de madera que 
se eleva majestuoso para coquetear con el mar.

Fridays for Future Vinaròs continua amb les seues accions, per denunciar 
l’emergència climàtica que pateix el planeta, aquesta vegada va ser una 
concentració davant de l'Ajuntament divendres a la tarda i un taller de 
pancartes, aquest dissabte al matí al mercat. E.Fonollosa

La colla de nanos i gegants de Vinaròs, continua el seu Tous d'Estiu tornant les visites a La 
Ràpita i a Ulldecona, xoc xorroc xoc xoc

Cinc regidors de cultura juntsFirma del libro de Rocio Jurado, de María Bernal, con Mario 
Rodrigo, Juan José Muñoz y Francisco González Carrillo

¿Qué iniciativa mejoraría la explotación de la Plaza de Toros? 

Vinaròs,24-6-1900.   Corrida de toros a plaza partida, con unos 
soberbios y altivos palcos que nos legaron y que deberíamos 
recuperar, con orgullo.
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Salvador Quinzá Macip
El pasado viernes día 20 el corriente mes de 
septiembre a las 20 horas y en la sala de actos 
de la “Fundació Caixa Vinaròs” tuvo lugar la 
presentación de la biografía del que fuera 
obispo de Solsona Rafael Lasala i Locella (Vinaròs 
07/08/1716 – Solsona 17/06/1792) bajo un extenso 
título “El bisbe de Solsona Rafael Lasala i Locella i 
l´historiador Domènech Costa i Bafarull. Presència 
il-lustrada valenciana a Cataluña” cuyo autor, 
presente en el acto, es el historiador Ramon Planes 
Albets.
La mesa estuvo presidida por; Manuel Molinos, 
presidente de la “Fundació Caixa Vinaròs”, mossèn 
Emilio Vinaixa, párroco de la parroquia arciprestal 
de “La Asunción” de Vinaròs y canónigo de la 
catedral de Tortosa, monseñor Enrique Venavent, 
obispo de la diócesis de Tortosa, monseñor Xavier 
Novell, obispo de la diócesis de Solsona, mossèn 
Lluis Prat director del Museo Diocesa de Solsona y 
el autor del libro Ramon Planes Albets.
El motivo de la publicación del libro, entre otros, 
fue el hallazgo de una biografía del obispo Lasala, 
después de haber estado extraviada en varias 
etapas durante un periodo de 200 años. Esta 
biografía escrita de puño y letra por el historiador 
Domènech Costa i Bafarull que fue en tiempos del 
obispo Lasala, historiador de Solsona, párroco de 
la iglesia y que se formó en su etapa con el obispo. 

Al fallecer el obispo Lasala se dedicó a escribir su 
biografía, la cual incluso vino a nuestra ciudad de 
Vinaròs, y que durante 200 años ha estado inédita. 
El trabajo realizado por su autor Ramon Planes, ha 
sido publicarla con un texto de 200 años atrás y 
manuscrito, y en el cual y a través de varios años ha 
aportado todo su contexto.
Todos los componentes de la mesa tomaron 
la palabra en la presentación, y nos pudimos 
dar cuenta los de nuestra ciudad, de la tan rica 
aportación que a lo largo de ocho siglos ha 
tenido con obispos, teólogos, abades, misioneros, 
historiadores y un largo etcétera.
Finalizada la presentación nos trasladamos a 
“L´espai d´art” de la “Fundació Caixa Vinaròs” en la 
plaza del cardenal Tarancón, donde se procedió 
a inaugurar una magna exposición del obispo 
Lasala, con materiales cedidos por el obispado de 
Solsona y también con piezas de orfebrería, libros, 
fotos, partida de bautismo del obispo en Vinaròs 
fechada el siete de agosto de 1716, y otros objetos.
La inauguración de la exposición fue a cargo de 
Mons. Xavier Novell cediendo la palabra al autor 
del libro, para que comentara el contenido de 
la misma, en que parte ha sido trasladado desde 
Solsona. Tras breves comentarios de las piezas 
que se detallaron, tomó la palabra el historiador 
vinarocense Sebastián Redó, el cual comentó que 
para completar la exposición se había ampliado 

la misma con varias vitrinas de documentos, 
orfebrería y un largo etc. Comento la buena labor 
del bibliógrafo y bien recordado Agustín Delgado 
Agramunt, el cual ha colaborado a través de los 
años en la recopilación de documentos. Podemos 
ver un amplio resumen del obispo Lasala en su 
libro “Vinaròs sus hombres sus nombres” en su 
tomo nº 1 y comprendido entre las páginas 110 a 
la 117, si bien el nombre del obispo ni es correcto. 
Donde dice Manuel debe decir Rafael.
Mis felicitaciones a tan magna idea, la cual ha 
facilitado el saber un poquito más de nuestra 
historia como pueblo, y este cristiano.  Y como no, 
les animamos a visitar la exposición la cual estará 
abierta de 18 a 20 horas hasta el próximo lunes día 
30 de los corrientes. También, si se desea, se podrá 
adquirir el libro.

Presentación de la biografía del obispo de Solsona, el vinarocense 
Rafael Lasala i Locella, a cargo de su autor Ramon Planes Albets

Mesa presidencial Ramon Planes Albets, autor del libro Mons.Xavier Novell presenta la exposición
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Grup folkloric “Les Camaraes”
Un altre dia de germanor va portar a les nostres 
volgudes Camaraes a gaudir d'un dissabte ben 
complert.
Al matí, la família Albalate Chaler, ens va contractar 
per actuar a la boda de la seua filla Susana. Els 
nostres tres balls La Camarà, La Jota de 3 i La Jotilla 
van omplir la plaça de l'Ermita de la nostra patrona, 
La Misericòrdia, i van delectar als nuvis i als 
convidats, gràcies per pensar en natros família!!!!

Tot seguit, després d'un dinar ràpid, vam assistir a 
la lll Trobada de Danses del Maestrat, enguany ens 
ha portat fins a Benicarló. Els 20 pobles, que allí 
ens vam reunir, vam donar bon compte del nostre 
folklore pels carrers benicarlandos, que finalment, 
a la plaça Sant Bertomeu tots els grups vam ballar 
el Ball del carrer del Carme de Benicarló.
Mostra de tot això, podem dir que el folklore està 
cada cop més viu, i en iniciatives com estes segur 
que ho seguirà estant.

Des d'estes línies, Les Camaraes de Vinaròs, volem 
agraïr i felicitar a la Coordinadora d’Entitas del 
Maestrat, però sobre tot al Grup de Danses “La 
Sotà” de Benicarló per l’èxit d’aquesta III Trobada 
de Danses del Maestrat 
Enhorabona per la faena ben feta!!!
Agrair també al nostre guia Tomàs, i a la xiqueta 
que ens van acompanyar per la seua amabilitat.
I moltes felicitats a Alcalà de Xivert per ser la seu de 
la IV Trobada de l'any que bé 2020.

E.Fonollosa
Joan Gil ofereix una nova exposició de les seues 
originals fotografies. Aquesta vegada a la seu 
de la Fundació Caixa Vinaròs, es pot veure una 
selecció dels seus "gyotakus". És un mètode 
tradicionala rtístic originari de Japó, que data 
d emitjans de 1800. És una forma d'impressió 
natural que va ser usada pels pescadors qe 
volien tenir un registre de les seues captures, 
però que es va convertir també en una forma 
d'art.  

La biblioteca pública va acollir 
dimarts la presentació del conte “A 
la vora de la mar”, ilustrat per José 
Carlos Adell Amela i els textos de 
Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso, 
que es publicarà al setmanari 7Dies 
Vinaròs. 
Es tracta d’un conte que relata 
l’aventura d’una familia que a mitjans 
del segle XIII baixa des de les terres 
del Comptat d’Urgell per instalar-se 
a Benaralòs (Vinaròs). Un conte amb 

personatges de ficción però basat 
en fets reals, tenint en compte les 
dades que de la història hi ha sobre 
la procedencia dels primers colons 
que vingueren a les nostres terres. 
La edició, com va explicar l’editor 
Pablo Castell, està pensada per 
entregar-se en fascicles dins la 
revista de manera setmanal, en un 
encart que permetrà al final poder 
enquadernar el volum. 

X.F./E.Fonollosa
La Fundació Caixa Vinaròs acull la exposición 
"El taller de fossa i magatzem del Puig de 
la Misericòrdia, segle VII a.C., on es poden 
veure les troballes realitzades durant les 
excavacions del poblat íber del Puig. La 
mostra, acompanyada d’imatges sobre 
l’estat en que es van trobar les peces i una 
reproducción de la manera en que vivien els 
habitants del poblat, va ser inaugurada pel 

director de Caixa Vinaròs, Antoni Sebastià, 
l’arqueòleg Arturo Oliver i la regidora Maria 
Dolores Miralles. 
Oliver va explicar que la mostra está 
composada de ceràmiques locals, importades 
del comer fenici, rajoles de l’època i elements 
relacionats en rituals i peces d’indumentària. 
Al voltant d’aquesta temàtica també es farà 
una conferencia sobre el món ibèric i una 
visita al poblat del Puig. 

Actuació de “les Camaraes” a l'ermita i en Benicarló

Exposició de Joan Gil a la Fundació Caixa Vinaròs

“A la vora de la mar”, un conte que relata els primers temps de la història de Vinaròs

Exposició de les troballes del poblat ibèric a la Fundació Caixa Vinaròs
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Vinaròs es troba de ple en la celebració del 778 
aniversari de la Carta Pobla amb una programació 
molt especial que s'ha elaborat des de la Regidoria 
de Cultura, amb la col·laboració de les entitats 
locals. Es tracta d'un any molt especial per al 
municipi perquè coincideix amb el 90 aniversari 
del Mercat Municipal i el 75 de la Colla de Nanos 
i Gegants, amb actes que també recordaran 
aquestes dates tan importants.
Dissabte es va donar inici a la programació amb 
el concert exclusiu que va oferir la Capella dels 
Ministrers a l'Auditori Municipal. L'espai es va omplir 
fins a vessar de veïns que volien gaudir d'aquest 
espectacle original amb peces composades 
especialment per la celebració de l'aniversari de la 
Carta Pobla.
La regidora de Cultura, Anna Fibla, comentava 

durant la inauguració dels actes que "és 
important conéixer la nostra història perquè 
ens ajuda a descobrir els nostres orígens i ens 
serveix de referent per construir el nostre futur". 
En aquest sentit, assenyalava que s'ha preparat 
una programació molt especial per mostrar a la 
ciutadania que la cultura és transformadora i que 
és fonamental per al poble.
Per la seua banda, l'alcalde Guillem Alsina, 
destacava que "els 778 anys de la Carta Pobla han 
forjat la nostra manera de ser, han creat el nostre 
caràcter vinarossenc". D'altra banda, afegia que 
durant set segles d'història han passat moltes 
efemèrides, però enguany cal recordar el 90 
aniversari del Mercat Municipal i el 75 de la Colla de 
Nanos i Gegants, així com els 40 anys dels primers 
d'ajuntaments democràtics.
La programació de la Carta Pobla continuarà 

divendres al Mercat Municipal, a les 19:00h, amb 
l'exposició i xerrada que repassarà els 90 anys 
d'història de les instal·lacions, a més del concert 
del grup The Red Velvets amb les cançons que 
sonaven quan es va construir el Mercat Municipal 
als anys 20.

CULTURA

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Conxita Solans Roda.
Els líders que marcarien la política local a Vinaròs 
en els anys de la dictadura de Primo de Rivera foren 
el Marques de Benicarló, l’alcalde Higinio Roca i 
Juan Ribera Gonel, nomenat president de La Unión 
Patriotica Local. La forta interacció entre aquests 
tres personatges es veuria en els macroprojectes 
que es portaren a terme en un espai breu de 
temps; la subhasta del primer Grupo Escolar, el 
29 d’octubre de 1927; l’eixample del port, el 28 de 
novembre 1927 i tot seguit,  el 24 de desembre, 
l’adjudicació de les obres del mercat municipal. 
Projecte de l’arquitecte  castellonenc Francisco 
Tomás i Traver.
La pugna per guanyar el concurs deuria tenir 
un elevat grau de competència, amb l’altre 
concursant, Lluis Colomina qui ja havia aconseguit 
les obres del port mentre que el seu germà José, 
li estava adjudicada la construcció del primer 
Grup Escolar. Els germans Colomina, constructors 
especialitzats en l’obra pública eren coneguts per 
la seva adhesió a la Dictadura; Lluis Colomina 
arribaria a ser president de La Unión Patriótica. 
Tot fa pensar que la possibilitat de que Manuel 
Roda Giner, un destacat membre del prohibit 
Partit Socialista Radical vinarossenc, aconseguís 
la subhasta, només podia significar jugar molt 
fort. 
El preu de sortida de la subhasta es va fixar en 
129.022,57 pessetes. L’obra se li va adjudicar 
a Manuel Roda Giner  per haver ofert 113.539 
pessetes, amb una baixa de 15.483,57. Aquesta 
rebaixa tan important, implícitament  de posar 
en perill la seva economia empresarial i personal, 
no obstant, per a Manuel Roda Giner aconseguir 
el projecte anava més enllà de la política, 
esdevenia una qüestió de prestigi personal ja 
que l’obra  posava a prova la seva professionalitat 
tenint en compte les dimensions de l’edifici i la 
utilització de nous materials, la forja i el vidre, 
combinats amb els materials tradicionals. 
Qui era Manuel Roda Giner? Un home fet a 
si mateix. Nascut al carrer de sant Josep, fill 
de paleta i germà de paletes, l’ofici va ser l’eix 
principal de la seva vida. La seva intel·ligència 
natural supliria la manca de formació escolar. 
Com a neta seva, vaig tenir el privilegi de 
veure com projectava les obres sobre paper 

mil·limetrat i amb una lletra clara i elegant, fer 
els càlculs de materials i costos. Una de les seves 
especialitats va ser la construcció de xemeneies, 
algunes d’elles destacaven en el perfil del Vinaròs 
dels anys 20, i encara avui, se`n conserven un 
parell, exemple d’arquitectura industrial. Així 
com es conserva, servint per a la fi pel que va ser 
construït, el Grup Escolar de dalt aconseguit en 
subhasta pel novembre de 1928.
Les obres del mercat no van ser una empresa 
fàcil, en part degut a la incapacitat de l’arquitecte 
director Manuel Montesinos Ibáñez, qui va 
desatendre les seves funcions de seguiment 
de les obres i d’emetre les certificacions de 
pagaments mensuals compromesos en el plec 
de condicions.
La causa principal que motivaren la paralització 
de les obres durant dos mesos va ser l’ordre 
de l’arquitecte de fer enderrocar les quatre 
columnes de la façana del mercat, al·legant que 
no suportarien el pes de la coberta. Manuel Roda 
es va negar a l’enderroc demanant l’arbitratge 
d’un professional que verifiqués l’obra. El 
conflicte va quedar resolt per l’informe de 
l’arquitecte del grup escolar qui va dictaminar 
que les columnes complien amb les condicions 
especificades. El mercat es va inaugurar per les 
festes de sant Joan de 1929.
Aquest any 2019, celebrem els 90 anys del Mercat 
Municipal de Vinaròs del que els vinarossencs i 
vinarossenques ens sentit molt orgullosos. 

Les remodelacions fetes al llarg dels anys no han 
mancat la seva personalitat, i no hi ha ningú que 
visiti la nostra ciutat que no s’aturi i entri a dins 
admirant aquest edifici tant emblemàtic.
Voldria ressaltar en aquesta breu història, que el 
logotip que avui representa el Mercat Municipal, 
consisteix en un dibuix esquemàtic de la façana 
en el que destaquen les quatre columnes que 
continuen sostenint la coberta després de 
noranta anys.
La regidoria de Cultura en les celebracions en 
commemoració de la Carta Pobla ha inclòs unes 
activitats per celebrar els 90 anys del Mercat 
Municipal, consistents  en una exposició, una 
xerrada i una visita guiada amb l’objectiu de 
reivindicar el mercat com un patrimoni que 
pertany a tota la ciutadania i que s’ha de 
conservar. 

Vinaròs enceta els actes de la programació del 778 aniversari de la Carta Pobla
L'Auditori Municipal va acollir dissabte el concert del grup Capella de Ministrers amb una actuació única amb peces exclusives per l'ocasió

Manuel Roda Giner, constructor del Mercat Municipal de Vinaròs
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Unir para ganar

Por Lluís Gandía, 
presidente local del PP Vinaròs

778 aniversari de l'atorgament de 
la Carta de Poblament de Vinaròs

Per Maria Dolores Miralles    

Canvi climàtic
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Sento ser repetitiu, la setmana 
passada ja hi vaig parlar, 
d’això, però en el moment en 
què redacto aquestes línies 
no puc evitar acumular més 

preocupació de la que ja tinc per les dades 
científiques que parlen de l’escalfament global. 
Com, en la cimera de l’ONU, més de 70 països es 
comprometen a reduir encara més les emissions 
de diòxid de carboni, però els països més 
contaminants, els Estats Units i la Xina, no obren la 
boca en el millor dels casos (Donald Trump se’n fot 
directament).
A Vinaròs, la nostra ciutat, no hem rebut més que 
pinzellades del que va a succeir, sí o sí: Destrucció 
progressiva i accelerada de la nostra costa, gotes 
fredes més freqüents, sequeres perllongades, 
més plagues i més intenses... Els polítics locals 
ens ho hem de prendre molt seriosament. És un 
dels motius pels quals l’actual equip de govern 
vol incrementar al màxim el diàleg, modernitzar 
l’administració local i preparar-nos el millor 
possible per a fer front a decisions i accions que, 
a més de les previstes, seran deures per a tothom. 
Ja estem en període d’aplicacions d’algunes, 
poques, com l’augment de l’eficiència energètica, 
la propera bonificació en l’impost de circulació dels 
vehicles híbrids i elèctrics, la reducció de plàstics... 
a totes llums insuficients. És, més que un desig, 
una necessitat que els socialistes tenim assumida. 
A partir del desenvolupament del Ministeri de 
Transició Energètica es podran assolir noves fites, 
però ens calen més mesures. Com a administració 
local hem d’assumir que en calen més. Ens cal 
acció. I ens cal determinació, en tractament de 
residus, en reducció d’ús de combustibles fòssils, 
en vigilància preventiva i en detecció d’alteracions 
mediambientals. Hi ha tant per fer!!. Doncs 
anem per feina. És la nostra responsabilitat, la 
de TOTHOM, el nostre deure envers les futures 
generacions.

Los vinarocenses estamos 
convocados, al igual que 
el resto de los españoles, 
a unas nuevas elecciones 

generales para el próximo 10 de noviembre y en 
esas elecciones la propuesta del Partido Popular 
será muy clara: Unir para ganar. Unir el voto de todo 
aquellos que creemos en España como un espacio 
común, de personas libres e iguales, donde se 
necesita de un gobierno responsable y que afronte 
los diversos y complicados retos que tiene España 
en los próximos meses y años.
Unir para ganar a un Presidente del Gobierno que 
gobierne y solucione los problemas de nuestra 
ciudad que dependen del gobierno central.
Unir para ganar y ver como se cumple el 1 de enero 
de 2020 el anuncio realizado en octubre de 2015 
por la Ministra de Fomento, Ana Pastor, del Partido 
Popular, y la AP-7 queda libre de peajes para 
favorecer la seguridad vial.
El 10 de noviembre hay que unir para ganar porque 
sólo así veremos como se finalizan en plazo las 
obras en la carretera N-232 en el Puerto de Querol 
que el gobierno del Partido Popular licitó, adjudicó 
e inició las obras por un importe de más de 60 
millones de euros y que el PSOE está ralentizando 
porque no son su prioridad.
Proponemos unir para ganar y que la N-238 hacia 
Ulldecona sea una carretera digna y del siglo XXI. 
Con la moción de censura entre PSOE, Bildu, ERC, 
Podemos y Compromís lograron parar otra vez un 
proyecto que lleva ya demasiado retraso.
Es el momento de unir para ganar y así lograr 
una actuación integral y planificada en el tiempo 
contra la regresión de nuestra costa. La última 
inversión fue el espigón en la playa de El Fortí con 
el gobierno del Partido Popular y durante el año 
y medio de gobierno de Pedro Sánchez muchos 
anuncios y promesas pero ni un euro de inversión 
mientras la costa sigue poniendo en peligro 
viviendas, infraestructuras y personas.
Y el 10 de noviembre es preciso unir para ganar 
y que así mejore la puntualidad de los trenes 
Regionales que el PP triplicó y que el PSOE ha 
sido incapaz de hacer que tengan un mínimo de 
puntualidad. Además seguimos pagando 2 euros 
más por trayecto por la negativa del Ministerio de 
Fomento en manos del PSOE de aplicar las tarifas 
de Cercanías como se anunció en su momento.
Por todo ello desde el PP vamos a presentarnos a 
la repetición de las elecciones que ha provocado 
Pedro Sánchez con las ganas de unir los votos de 
aquellos que no queremos a Pedro Sánchez subido 
a un avión Falcon y con insomnio. Queremos una 
España y un Vinaròs con futuro y eso pasa por 
otorgar una confianza mayoritaria en el Partido 
Popular.

778 anys ens separen de 
la simbòlica data del 29 
de setembre de 1241, on 

Gil d’Atrosillo, alcaid de Peñiscola, atorgà   pel 
mandat del rei   en Jaume I   la Carta Pobla a 
l’alqueria de Bynalaroç (Beni-Al-Arus) per a Grinyó 
Ballester i altres 50 pobladors .Aquell dia s'inciava 
"oficialment " una llarga singlatura al llarg del 
segles, l'aventura de la nostra ciutat, Vinaròs. I un 
any més, 778 anys després, volem tornar a mirar 
cap enrere i reconéixer-nos en el nostre passat, en 
la nostra memòria.
Els actes de conmemoració del 778 Aniversari de 
l'Atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs, 
volen servir d'excusa perquè tots reflexionem 
sobre la nostra llarga i rica història, i sobre tot 
que ho fem amb l'orgull de saber-nos dispositaris 
d'una tradició, que generació rere generació, ha fet 
possible que ens superem segle rere segle.
En 778 anys, molt ha canviat la nostra ciutat, però 
el tarannà de superació dels tots els vinarossencs 
continua sent el mateix. Abordar el futur amb 
entusiasme, suposa també respectar amb devoció 
el nostre passat. Gaudir dels actes que s'han 
presentat, és una manera de continuar bastint la 
nostra història, la nostra ciutat.
Aquest any, els actes de la carta pobla, estan 
centrats en dues eferimèdes importants de la 
nostra localitat, el 90 aniversari de la construcción 
de l’edifici  del  mercat municipal  i els 75 anys dels 
Nanos i Gegants.  La majoria dels actes són culturals 
( concerts, exposicions, conferències…..), però  
també no hi ha que oblidar els esdeveniments 
gastronòmics, entre els quals destaca el XVII el  
concurs nacional aplicada al llagostí, què va tindre 
lloc el 23 de setembre  i que sitúa a Vinaròs a  nivell 
estatal com un gran referent.
Dit això, el PVI us convida a tots i a totes a participar 
activament en el 778 aniversari  de l'atorgament de 
la Carta de Poblament de Vinaròs.

LA  FRATER  DE  VINARÓS
APERTURA DE CURSO
2019-2020

A partir del próximo 8 de 
octubre,  Los martes y 
jueves de 16 a 19 horas, 
la sede ubicada en la 
1ª planta del edificio 
municipal de los JUBILADOS 
estará abierta para realizar 
sus actividades            

L a    f r a t e r

La COFRADÍA DE JESÚS 
NAZARENO Y SANTO 
SEPULCRO informa :
La LOTERÍA de Navidad 
estará a la venta hasta 
el 10 de diciembre.
Podéis adquirirla en:
•	 Corsetería Mari Carmen
•	 La Aduana
•	 La Boheme
•	 Modas Ramirez
•	 Pastisseria La Lionesa
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Carta poblacional, mercat i 
nanos i gegants
Per S. Fabregat

Ganamos todos
Por Emmanuel Herrera

Repensar
Per Mirella Extrem

Des del treball i la col·laboració 
amb associacions del nostre 
poble, la nostra regidora Anna 
Fibla no para de presentar 
projectes per donar raó a aquells 

que van confiar en el projecte que ella encapçala. 
Aquesta setmana entre altres ha presentat la 
programació de la celebració de la Carta Pobla. 
Al 778 aniversari del nostre poble enguany s’ha 
volgut fer èmfasi en la celebració dels 90 anys del 
Mercat Municipal i del 75 aniversari dels Nanos i 
Gegants. A la tradicional celebració de l’aniversari 
del nostre poble s’han afegit aquestes altres 
institucions locals que també fan un substanciós 
aniversari. En aquestes dates ha sabut encaixar la 
celebració del naixement del poble,  la posada en 
marxa del mercat municipal que ha esdevingut en 
el temps un puntal fonamental en el comerç i la 
d’una institució cultural i per descomptat també 
festiva. Així dintre de la seua competència uneix 
tradició, cultura i prospecció comercia.
Programació que compta amb prop de 40 
actes als quals també des d’aquestes línies us 
convidem a gaudir d’ells. Així s’han projectat com 
a reconeixement popular a aquestes institucions, 
xerrades, concerts, exposicions, teatre. Sent la 
majoria d’aquests actes al carrer per a que tothom 
tinga fàcil accés i no hi hagi ningú sense poder 
assistir-hi.
Vinaròs no pot deixar anar, ni la nostra regidora 
vol deixar que vagen per separat cultura, tradició i 
potenciació del comerç. Aquest era una oportunitat 
que no es podia desaprofitar, sent com és la 
nostra població un atractiu del comerç de tota la 
comarca i el nostre mercat municipal eix essencial 
i central d’aquesta activitat. La incidència de tots 
els actes sempre es veu reflectit en les despeses 
que comporten però acaben revertint en benefici, 
treball i prosperitat. 
La complexitat de la regidoria que encapçala Anna 
Fibla Pauner possibilita ajuntar, com aquest cas, 
diferents sectors per fer un conjunt harmònic i 
lluït per demostrar que no es pot desvincular cap 
activitat: a tot se li pot trobar un punt de connexió 
per fer més ampli la seua convocatòria. 
Des de la Regidoria de Cultura, Patrimoni i 
Desenvolupament Local (Comerç, Agricultura i 
Pesca) Anna segueix treballant.  
MOLTES FELICITATS A TOTS.
Vinaròs, 23 de setembre de 2019.

Els 
esdeveniments 
van tant de 

pressa que, sovint, no podem fixar la posició 
més idònia per tal d'analitzar de forma 
acurada allò polític. Les noves tecnologies de 
la informació i el guirigall que s'hi desprén no 
ajuda a què el pobre individu puga fer-se una 
idea aproximada de la paràlisi social que, al meu 
parer, patim.
Dins dels lamentables, per a dir-ho suaument, 
fets ocorreguts a la Coalició Compromís per 
Vinaròs i de la repetició electoral estatal que ens 
ve al damunt, s'ha d'intentar, per part de tothom, 
establir mesures i projectes per a què el Salvini 
o el Trump a la valenciana, a l'espanyola o a la 
caribenya, no puguen continuar amb l'anihilació 
de tota societat que es vullga inclusiva, amb 
un compromís ferm amb el medi ambient i 
allunyada d'un patriarcat que impregna les 
nostres relacions socials. Els reptes en són molts, 
només s'ha de mirar al voltant i veure com els 
nostres xiquets i xiquetes encara
van a una escola feta amb barracons, com tenim 
un Auditori impropi d'un poble que vullga 
aspirar a alguna cosa més que aquesta festa 
insostenible i gens educativa que dirigeix la 
cultura vinarossenca.
Deixar en mans de certs personatges la política 
pot dur-nos a una involució social que, crec, que 
les nostres filles i fills no es mereixen.
És per això que cal, al meu judici, reconstruir el 
pont entre la ciutadania i els partits polítics.
Utilitzar l'eina del partit polític per tal de lluitar 
contra el poder de l'hiperlideratge que sembla 
s'ha establit definitivament dins dels partits 
polítics i que és un dels principals motius de 
la paràlisi política que hi patim. Un líder que 
reuneix al seu voltant una sèrie de corifeus que 
segueixen al peu de la lletra els seus dictats i no 
admeten cap tipus de crítica i uns corifeus que 
després repleguen les molles que el lider amolla 
quan aplega al poder. Un clientelisme que ha 
corcat les institucions i que
encara conforma les nostres administracions 
i que costarà generacions fer-lo desaparéixer 
completament.
El partit polític ha de ser el contrapés necessari 
a tota ambició narcisista i a considerar la 
democràcia només un ritual presencial a les urnes 
cada quatre anys. El vigent sistema de democràcia 
representativa demana organitzacions vives que 
agrupen els interessos de la ciutadania.
Cal, amb emergència, que el debat públic, la 
transparència informativa i la inclusió de tothom 
puguen centrar i intentar posar remei als greus 
reptes socioeconòmics, que un poble com 
Vinaròs,
ha d'afrontar i encara no s'han inventat, ni des de la 
nova política, eines millors que els partits polítics. 
Considero encara, malgrat els esdeveniments 
i els individus que, presumptivament, s'han 
aprofitat de Compromís Vinaròs, que estem a 
temps d'enfortir el projecte per a fer un Vinaròs 
més sostenible, més feminista i amb totes les 
infraestructures que un poble del segle XXI i amb 
la història i la importància política que té, mereix. 
Ara només falteu vosaltres, de tothom depén.

Desde Cs nos felicitamos que, por 
fin, y después de demasiados meses 
de conflicto con nuestra Policía 
Local se haya podido llegar a un 

acuerdo. 
Nos alegramos por todos nuestros vecinos pues 
como han reconocido tanto los agentes como el 
equipo de Gobierno hemos tenido un número 
insuficiente de efectivos que no permitía realizar su 
labor en las mejores condiciones lo que afectaba a 
ambas partes.
En segundo lugar, nos alegramos por todo la 
plantilla, por su esfuerzo y profesionalidad durante 
todo este largo periodo de conflicto laboral, pese 
a los momentos difíciles que sabemos que han 
vivido.
En tercer lugar, también nos gustaría agradecer al 
bipartito que, finalmente, haya cedido al diálogo y 
al consenso.
Tampoco nos queremos olvidar de una pata muy 
importante: los técnicos municipales. Un trabajo 
oscuro y poco reconocido que ha sido decisivo 
para encontrar la salida en este entuerto.
Para Cs nuestros empleados municipales son 
nuestro principal activo, por ello deben estar 
motivados, con acceso a una permanente 
formación y contar con todos los recursos posibles. 
Es imprescindible tener a los profesionales más 
capaces y evitar cualquier tipo de enchufismo.

Nascuts/des al 1949 (70 anys)
Dinar 20 d’octubre. Confirmeu 
assistència al tel. 690 127 019 
(Fina) o 669 243 467 (Pepin) 
abans del dia 9 per a donar 
una senyal de 10 €.

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        ÀGORA   
    Club de lectura          Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 18 de octubre ,17h.30’ 
BIBLIOTECA MUNICIPAL Planta 2na.   C/ Pilar , 26    Vinaròs 
 “El  curioso  incidente del perro a    
             medianoche   ”      de   Mark Haddon 
         Presenta l’obra : Verónica Ferràs                             

 
 

El narrador,Christopher 
Boone, té quinze anys i 
té un trastorn de 
l’espectre de l’autisme. 
És tot un expert en 
matemàtiques, però li 
costa relacionar-se amb 
els éssers humans. Li 
agraden les llistes, els 
esquemes, la veritat... 
Odia el groc, el marró i 
que el toquen. Mai ha 
anat sol més enllà de la 
botiga de la cantonada, 
però quan descobreix 
que algú ha matat el gos 
d’una veïna decideix 
iniciar una investigació. 
Lluny de fracassar, la 
recerca de  Christopher, 
que emula el seu admirat 
Sherlock Holmes,  posarà
en dubte ben aviat el 
sentit comú i el 
comportament dels 
adults que l’envolten.  
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ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Agustí Romeu Sospedra

Disglosia

Todos en Vinaròs sabéis que en las últimas 
elecciones municipales el Partido Vox no se 
presentó debido a la mala gestión del Comité 
Ejecutivo Provincial y su  presidenta Sra. Llanos 
Masó,  al coordinador elegido por ellos para 
Vinaròs Sr. Domingo Manuel Ambrós Cid  y su 
“grupo” compuesto por la Sra. Núria Tomás Martín 
y el Sr. Manolo García,  que consiguieron  con su 
inacción y mal hacer descohesionar un grupo 
unido y con ganas de trabajar.   Estos individuos 
tienen en su haber el conseguir  en tiempo record 
acabar  con la ilusión de afiliados y simpatizantes, 
traicionándolos y engañándolos, vendiéndose  a 
Castellón con promesas de ir en listas electorales 
municipales que luego no se han cumplido, como 
ya vaticinábamos unos cuantos.
Pero todo eso es historia y pertenece al pasado. Vox 
sigue vivo en Vinaròs y como ave Fénix resurgirá 
de sus cenizas.  Con la certeza de que Vox no se 
presentaba a las elecciones  municipales, los que 
formaban el antiguo “grupo” se retrataron, dieron 

a conocer sus verdaderas intenciones que eran 
obtener un sillón a toda costa, sin estar preparados 
para ello ni ética ni moralmente. Todos se olvidan 
que trabajar en la Administración Pública es servir 
a los ciudadanos, gestionando de la mejor manera 
posible los recursos obtenidos a través de los 
impuestos, para mejorar la calidad de vida del  
pueblo, no la calidad de vida del gestor de esos 
recursos que es lo que parecen pensar la mayoría 
de los que se dedican a la política. 
Afortunadamente hoy Vox ya puede separar el trigo 
de la paja.  Están los leales  que han permanecido 
fieles al ideario que defendemos y están los  trepas, 
gente que no tiene valores, y que se disuelven 
como azúcar en el agua cuando no hay nada que 
ganar en lo personal .
Somos conscientes del daño que el CEP y 
su presidenta han hecho a todo Castellón, 
especialmente al Norte de la provincia, pero 
vamos a unir fuerzas y reorganizarnos.  Tenemos 
un local en la calle San Gregorio que un afiliado 

pone a disposición del partido para que podamos 
reunirnos, hablar, cambiar impresiones e ideas, 
así que vamos a aprovechar esa circunstancia y 
haremos uso de él. Todo el que quiera pasar por 
dicho local, será bien recibido. Puede ser afiliado 
o no, simpatizante o no,  que la puerta estará 
abierta a todos que deseen pasar por allí, a partir 
de la próxima semana los Lunes, Miércoles y 
Viernes por las tardes.  Tambien disponen de un 
correo electrónico para contactar si no pueden 
o no quieren pasar por dicho local: jubilado49@
outlook.com
Queremos aportar nuestros esfuerzos para 
conseguir un Vinaròs mejor para todos sus 
habitantes, y un mejor y más justo país, donde todos 
tengamos los mismos derechos y obligaciones 
sin depender de la Comunidad Autónoma donde 
hayamos nacido, sin que haya ciudadanos de 
primera y de segunda,  donde todos seamos 
realmente iguales ante la Ley y gocemos de las 
mismas oportunidades.

Des de diferents mitjans es debat sobre l’ús a què 
hauria d’estar destinat  El Limbo, la instal·lació 
abandonada i cada cop més degradada situada 
al passeig de Fora Forat, que ha passat a ser de 
propietat municipal.
Durant un temps, El Limbo va ser un restaurant 
i sembla ser que aquesta és la preferència dels 
participants en una enquesta promoguda per 
les xarxes socials, com si al nostre poble no hi 
haguessin prou bars i restaurants, mentre la 
mancança d’espais culturals és manifesta i indigna 
d’una ciutat que presumeix de ser capital de 
comarca.
Tenim un Auditori obsolet, saturadíssim, on es 
barregen assajos, exposicions, representacions 

teatrals i concerts. Si una entitat vol organitzar un 
acte, el més probable és que l’auditori ja estiga 
ocupat. Des d’Esquerra Republicana de Vinaròs, 
pensem què el Limbo s’hauria de convertir en un 
espai multicultural per programar actes que no es 
poden fer a l’auditori ni en lloc: concerts de grups 
reduïts, conferències, obres de teatre de format 
menut, exposicions.
D’altra banda, és ben cert que durant els mesos 
d’estiu moltes persones gaudeixen de la lectura 
vora la mar a la Biblioplatja de la platja del 
Fortí.  Doncs bé, també es podria utilitzar la part 
enjardinada del Limbo per instal·lar-ne una altra. 
Està clar que primer que res caldria rehabilitar-lo, 
però a la llarga, una inversió en espais culturals 

sempre és una bona inversió i més tenint en 
compte que El Limbo és una infraestructura que 
quedarà per sempre i a més serà nostra.
No és millor què l’Ajuntament invertisca en un 
edifici què és del poble, que abocar més de 700.000 
euros en la rehabilitació de la ruïnosa Cooperativa 
de Pescadors propietat de la Generalitat Valenciana, 
i què es destine a un Centre d’Interpretació Turístic 
comarcal, què a hores d’hara no sabem en què 
consistirà
Des d’Esquerra Vinaròs ho tenim clar: el Limbo ha 
de ser un espai multicultural i tenint en compte 
allò aprovat al plenari municipal de febrer del 2018 
què aquest espai porte el nom de Guillem Agulló 
Salvador.

Disglòssia en general, es un ajust del terme grec 
que definia el bilingüisme. Això sol ja explica que 
una situació de bilingüisme mai es estable, i com 
als vasos comunicants, en principi, tot condueix a 
un equilibri, que indefectiblement ens porta a un 
combat entre dues llengües que tan sols pot acabar 
amb la mort de la feble, a no ser que la minoritzada 
puga disposar del prestigi social que li puga 

proporcionar el poder
Si parlem de lingüística la disglòssia és la situació 
que es crea quan hi ha dues llengües que ocupen 
el mateix territori. Generalment una compta amb 
els recursos que li proporcionen  el poder polític i 
l’econòmic i sobretot el prestigi  social que li dona 
el poder, i a l’altre costat l’altra llengua que es troba 
en una situació de minorització, encara que sigue 

la llengua majoritària, sempre ha de ser 
reivindicada i protegida pels seus parlants. 
(Es el cas del  valencià).
Si acceptem el concepte de disglòssia cal acceptar 
també que en qualsevol situació de força, i per 
lo tant la dominació que exerceix la llengua del 
poder, es sempre aplaudida, per contra la llengua 
minoritzada, es troba sotmesa constantment 
a pressions i o negacions que l’aboquen a la 
necessitat de donar explicacions  a cada moment.
Nacionalment passa igual, cal un esforç múltiple 
i deliberat perquè qualsevol col·lectiu lluite 
pacíficament   contra aquesta situació, només així 
podrem capgirar aquesta conjuntura. 
Per parlar sobre aquets conceptes i sobre el 
pacifisme en general farem la presentació del llibre 
de l’Editorial Saldonar “Manual de desobediència 
civil” el proper divendres 11 de octubre a les 7 de 
la tarde al saló d’actes de la biblioteca municipal de 
Vinaròs.      

Reorganizando a VOX

El Limbo
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La sexta prueba del Circuito Btt Muntanyes 
de Castello tuvo parada este fin de semana en 
Vinaròs. El domingo 22 se celebró la I Marxa 
Btt Llagostí de Vinaròs, todo un éxito con 420 
participantes entre la modalidad xc-sprint de 
35km/400+ y xc-rally de 59km/800+.
La victoria en xc-rally masculina, para el 
corredor local Iván Díaz Buj (Cultbikes), 
seguido de Eric Gil (Energy bike) y Oriol 
Gomez (Cultbikes).
La vencedora fémina, para Merche Villanueva 
(Luna Avrasiv Team) seguida de Elena Reverte 
(Btt La Rapita).
En la modalidad xc-rally masculina, para el 
corredor local Joan Benlliure (Biking Point) 
seguido de Jesus Simo (Energy bike) y Sergio 
Giner (Triatlo JijiJaja).
La vencedora fémina, Anna Margalef 
(Fabregues) seguida de Isabel Lara (Triatlo 
Davima) y Andre Brunet (CE Xerta)
El club ciclista Maikbike Vinaròs, organizador 
de la prueba quiere compartir con todos los 
socios del club y más de cien voluntarios el 
éxito de la prueba por su ayuda y buena labor 
en el desarrollo de la misma.

I BTT Llagostí de Vinaròs
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Vinaròs va celebrar diumenge el Dia de la Bici, jornada 
d’esport popular per a fomentar la mobilitat sostenible 
i la salut. Va ser una jornada molt familiar en la que 
van participar més de 200 persones, que van fer el 
recorregut des de la carpa de l’Atlàntic fins a la plaça 
d’Espanya, lloc on hi havia preparats jocs i sorteigs per 
als més menuts de la casa. La jornada va coincidir amb 
el Dia Mundial sense Cotxes, en la que es van tancar al 
pas de vehicles la part transitable del passeig, el carrer 
dels Socors, mentre que des de la plaça Tres Reis a la 
plaça Jovellar es podia circular en només un sentit.

El Club de Bàsquet Gil Comes 
Vinaròs ya ha iniciado la 
temporada este mes de 
septiembre. Este mes invita a 
todos los niñ@s que quieran 
venir a las jornadas de puertas 
abiertas a practicar baloncesto.
Durante todo el mes de 
septiembre pueden participar en 
estas jornadas de acercamiento 
a este deporte de manera 
totalmente gratuita lunes, 
miércoles y viérnes de 17:15h a 
18.30h en las instalaciones del 
Pabellón Municipal. También 
pueden ponerse en contacto con 
el Director Técnico deportivo Ray 
Santana 677 60 90 33

Además de esta actividad, el Club 
va a celebrar su X Pequebásquet 
el próximo día 5 de octubre 
con la presencia de más de una 
veintena de clubes de toda la 
provincia. 
Baloncesto, compañerismo y 
mucha diversión donde los 
más pequeños del Club darán 
el pistoletazo de salida a esta 
nueva temporada.

Dia de la Bici amb més de 200 participants

Fotos E.Fonollosa
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PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN EN VINARÒS
DE 7 VIVENDAS UNIFAMILIARES Y 2 CHALETS

En Vinaròs:
Av. Castelló, esquina

C/ Llavateres
Cerca del centro de la ciudad

A 250 metros de la playa.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
DE 127 m2 CON PARCELAS DE 157 m2

HASTA 248 m2, 4 DORMITORIOS Y GARAJE.

CHALETS DE 225 m2 CON PARCELAS DE 400 m2,
5 DORMITORIOS Y AMPLIO GARAJE.

A Sant Carles de la Ràpita va tindre 
lloc la 12ª Cursa organitzada per 
els fondistes rapitencs. Fins allí 
s’ha desplaçat un gran nombre 
de fondistes del Club Esportiu 
Vinaros Facsa Aigües de Vinaros, 
deixant la seua emprenta pels 
carrers de Sant Carles.
A diferència d’altres anys l’oratge 
a acompanyat la prova i ha oferit 
unes temperatures no tant altes 
com darrers anys la qual cosa 
ha permes gaudir més si cap 
d’aquesta cursa.
El que no perdona, com tots 

els anys, es el recorregut, un 
circuit a dues voltes amb una 
llarga pujada i amb un fals pla a 
continuació, on hi ha que reservar 
forçes per tal de poder volar a la 
baixada i mantindre el ritme al pla 
que discorre paral·lel a la costa.
Menció especial es mereixen 
dos fondistes, Paco Balastegui i 
Vicent Gondomar, que despres 
de realitzar 20 k de calfament pel 
Delta han volgut fer els últims 10 
km amb la resta de companys, a 
un ritme més vivet, de cara a la 
pròxima Marató de Logronyo.

Després del paró estiuenc, el handbol ja fa 
un mes que està treballant i ja es disputen els 
primers amistosos per anar rodant els equips. La 
setmana passada es va jugar un partidet fron el 
Molins de Rei de la primera catalana i al final es va 
aconseguir empatar a l'últim segon, deixant molt 
bones sensacions. Cal recordar que hi havia una 
diferència de 2 categories, i encara que són partits 
per provar coses si es treu un bon resultat sempre 
dona més motivació. 
El dissabte va jugar el primer partit el juvenil a 
Vila-real, guanyant de 2 gols. El resultat és lo de 
menys, però els nostres, tret de 2 jugadors, tots 
són juvenils de primer any, i hi ha molt bones 
sensacions tant pel nombre de jugadors com per 

les ganes en que treballen i els mecanismes que 
poc a poc van agafant.
Fem una crida als xiquets més menús perque 
proven l'handbol, segur que els enganxarà. Tenim 
alevins, infantils i cadets i a tots hi ha vacants i eixe 
mes és gratis el vindre a provar. 
I dissabte de vesprada es va jugar al Llagostí 
Arena el derbi front el Benicarló. Es va guanyar 
còmodament. Després de un inici igualat, el 
Vinaròs, en més rodatge, va aconseguir desarbolar 
als benicarlandos. 
Però la notícia "bomba" era el recuperar a Edy 
Córdoba, que després de jugar a França va decidir 
tornar al seu equip i fer disfrutar a la gent en els sis 
espectaculars llançaments. 

Ara cal treballar tots plegats per tornar a l'espectacle 
de l'any passat i ajudar al club en l'esforç que ha fet 
per convèncer a Eddy. Benvingut a casa, moreno.

Handbol

10K Sant Carles de la Ràpita
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PESCA

Andrés Albiol
Peludeta de morralla

És una espècie de peluda xicoteta 
i feble que forma part dels típics 
suquets de peix, etc., bé per a fer caldo 
junt amb altres peixets i cranquets 
o també per a fer fregitel·les, ja que 
els ràdios les seues aletes són blans 
i per tant es poden menjar fàcil junt 
amb la carn corporal. En castellà li 
diuen peludilla o serrandillo. El seu 
nom científic és Arnoglossus kessleri. 
Pertanyent a l'orde dels Peixos plans 
i a la família dels Bótids, este peix 
té el cos asimètric, comprimit, de 
costat oval, amb transformació del 
crani. Ulls verds situats en la part 
esquerra, estant l'ull inferior més 
avançat i separats pel barandat ossi. 
La mandíbula inferior és prominent. 
Posseïx una fila de diminutes dents 
en ambdós maxil·lars, a més de tindre 
dentició en el vómer. Composició 
aletes; D 82, A 63, P 12, V 6, C 2+12+2. 
La dorsal comença davant dels 
ulls i els primers ràdios no tenen 
membrana. La ventral té mes base 
en el costat pigmentat. Translúcid, 
de color arena grisa amb taquetes 
fosques. Les aletes estan puntejades 
de fosc. I amb taques en el peduncle 
cabal. Cara inferior no pigmentada. 
Escates eriçades i soltes, amb 51-56 
en L.L. del costat ocular, i cicloïdals 
en el costat cec. Es reproduïx a la 
primavera. Després de la fresa els 
ous són pelàgics. Quan eclosionen en 
larves són normals i naden en posició 
normal amb simetria bilateral, però 
a mesura que creixen patixen una 
metamorfosi passant un ull junt amb 
l'un altre en el mateix costat del cap. 
Igualment es tornen aplanats com 
una sola, adaptant per sempre el cos 
a una vida bentònica sense bufeta 
natatòria.
Reposa estés sobre el flanc cec en 
fons fangosos de 30 a 200 m. de 
profunditat. Pot soterrar-se i passa 
inadvertit caçant a l'aguait peixets 
i invertebrats com a cucs, etc. Té 
molts enemics com a cefalòpodes, 
crustacis, altres peixos majors que 
ell, etc, ja que és un animal amb poca 
defensa i a més és un mos abellidor. 
Mal nadador, es mou o nada per 
ondulacions i no s'allunya del fons.
La seua captura no és abundant 
sols per part de bous. De poc valor 
comercial. Les seues carns són 
blanques.

Marrajeros foráneos con capturas de atún blanco

Aguas calmadas del incipiente otoño
Siguió la semana con una mar tranquila al entrar en la estación otoñal, que dejó faenar cómodo los cinco 
días hábiles a todas las embarcaciones de las distintas modalidades que están operativas. Las extracciones 
han sido normales, excepto la llum, que pilló poco. Y las cotizaciones han bajado un tanto para las especies 
mayoritarias. 

La pesca de arrastre, los ocho bous subastaron a diario gran variedad de pescados y mariscos, como 
langostino, gamba, calamar, choquito, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, rape, peluda, caracol, galera, 
móllera, letxa, caballa, rubios, jurel, raya, pulpo blanco, canana, cangrejo, araña, cinta y morrallas.
El cerco, el lunes no calaron. El martes una traíña de Castellón atrapó 50 cajas de boquerón (8 Kg/caja). El 
miércoles la misma llevó 100 cajas de jurela. Y el jueves capturó 10 letxes de 12 kg.  Las tres traíñas nuestras 
faenaban desde puertos Castellón y Alicante. Los artes menores, las barquitas trasmalleras, una sigue en la 
pesquería del langostino a pesar de mermar su rentabilidad.  Otra va a la sepia. Dos lo hacen tras el pescado 
de escama, como el mabre, pagel, lirio y lisa. Tres van al lenguado y rombo. Y una a la langosta, bogavante, 
cabracho, dentón, chopa y brótola. El palangrillo costero, dos barcas (1 de Peñiscola) pillaron con anzuelo 
lubina, dorada, sargo, pargo y llampuga. Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, cinco barcos (2 de 
Benicarló) vendieron ejemplares de 1 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Océanos degradados
El ser humano está infligiendo a un ecosistema, cómo lo son los mares, y del que depende la salud del 
mundo, una serie de agravios, tanto en calentamiento global y del que deriva el cambio climático, como en 
contaminación marina por la ‘basura’ arrojada al océano, o de los aéreos metales pesados que bajan desde 
los cielos al océano, que a la postre hacen cambiar y acelerar el ciclo natural de la fauna y flora del planeta, 
con migraciones de distintas especies a otras zonas y viceversa, que provocan inadaptaciones puesto que 
el entorno ni ellos están preparados para acogerlos. Lo que está claro es que con este brusco cambio de 
los ecosistemas en el globo terráqueo, todas las partes integrantes no son capaces de adaptarse al mismo 
tiempo.
La emisión masiva a la atmósfera de gases con efecto invernadero efectuada desde la revolución 
industrial al quemar especialmente combustibles fósiles, provoca el incremento global del nivel del mar. 
El derretimiento de los hielos en los casquetes polares por el sobrecalentamiento hicieron subir las mareas 
mas de lo normal, o sea,  entre 16 y 21 cm desde 1900, con riesgo a desaparecer islas o inundar nuevos 
litorales.  En el siglo XX el promedio de temperatura en el planeta aumentó el 0,6ºC. Evidentemente, el 
cambio climático aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos mas violentos en diferentes lugares. 
Según los científicos, los océanos desde 1980 han absorbido el 90% del calor adicional y 1/3 del dióxido 
de carbono que hemos producido artificialmente, aumentando igualmente la acidificación del agua 
oceánica. También el ecosistema costero ha sido alterado con la desaparición de arrecifes coralinos, algas 
fanerógamas (que eliminan el CO2), manglares y humedales que compiten limpiando el aire han sido 
destruidos en 50 años tres veces mas que los bosques en la tierra. La Agencia Europa del Medio Ambiente 
en su mapa dice que la contaminación detectada en los mares es del 96% en el Báltico, el 91% al Negro, el 
87% en el Mediterráneo y el 75% al mar del Norte Oriental.  Por lo que urge tomar drásticas medidas.



28 setembre de 2019

23

28 [dissabte]
TALLER de creativitat i moviment «El barroc 
i Bach»
Públic: de 3 a 6 anys acompanyat d’una persona adulta.
Hora: 10.30
Lloc: Biblioteca Municipal.
Prèvia inscripció: Regidoria de Cultura i NUMA Músic.

TALLER de creativitat i moviment «El barroc 
i Bach»
Públic: de 6 a 11 anys.
Hora: 11.45
Lloc: Biblioteca Municipal
Prèvia inscripció: Regidoria de Cultura i NUMA Músic.

INTERCANVI de dolçainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs amb els 
dolçainers i tabaleters de Moixent.
Hora: 12.00: CERCAVILA des de l’ajuntament fins al 
mercat. 12.30: REPERTORI VARIAT per a totes les edats 
al Pati del Mercat acompanyats pels joglars de Moixent.

VII TROBADA DE DANSES INFANTILS a 
Vinaròs. 
Punt de trobada: Ajuntament de Vinaròs, CERCAVILA 
fins a la pèrgola del passeig de Colom.
Hora: 18.00 i a continuació ACTUACIÓ de tots els grups 
a la pèrgola del passeig de Colom
Organitza: Grup folklòric Les Camaraes.
INAUGURACIÓ de l’exposició fotogràfica «75 
aniversari Nanos i Gegants».
Hora: 19.00 
Lloc: Auditori Municipal.

CONCERT a càrrec de l’Orfeó Vinarossenc.
Hora: 20.00
Lloc: Auditori Municipal.

TEATRE Instruccions per no tenir por de la 
Pastora de La Ravalera Teatre.
Hora: 18.00 i 20.00 
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs i Universitat Jaume I
ACTUACIÓ del grup folklòric Les Camaraes.
Hora: 21.00
Lloc: Plaça Parroquial.

29 [diumenge]
Dia de la CARTA POBLA
XX TROBADA DE PUNTAIRES
Hora: de 10.00 a 13.00
ACTUACIÓ Grup folklòric Les Camaraes
Hora: 11.00
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
ACTUACIÓ del grup folklòric Les Camaraes
Hora: 20.30
Lloc: Plaça Parroquial

REPARTIMENT DEL PASTÍS d’aniversari, 
elaborat per l’Associació de Pastissers de 
Vinaròs, enguany dedicat al 90 aniversari del 
Mercat de Vinaròs i al 75 aniversari de la Colla 
de Nanos i Gegants de Vinaròs
Hora: 21.00
Lloc: Plaça de la Comunió.

EXPOSICIONS
Del 21 de setembre al 9 de novembre
Fotografies de Joan Gil
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs.

Del 27 de setembre 

al 19 d’octubre
90 anys del Mercat de Vinaròs
Inauguració divendres, 27 de setembre a les 19.00 
Lloc: Mercat de Vinaròs.
Col·labora: Grup de debat i recerca Tràngol.

Del 28 de setembre 
al 13 d’octubre
75 aniversari Nanos i Gegants
Inauguració dissabte, 28 de setembre a les 19.00 h
Lloc: Auditori Municipal.

Del 20 al 30 de setembre
Bisbe Lasala i Locela, catedràtic i 
bisbe de Solsona, nascut a Vinaròs 
l’any 1716
Lloc: Espai d’exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs. 
Pl. del Cardenal Tarancón.
Organitza: Església Arxiprestal i Fundació Caixa 
Vinaròs.

04 [divendres]
VISITA GUIADA I RECREACIÓ HISTÒRICA 
pel mercat de Vinaròs, «90 anys del mercat 
de Vinaròs» a càrrec de Conxita Solans, neta 
del constructor del mercat: Manuel Roda 
Giner, i de PURO TEATRO arts escèniques. 
Direcció: Toni Guillot
Hora: 19.00
Punt de trobada: Porta de l’auditori municipal.
Duració: 60’
Lloc: Mercat de Vinaròs
Idioma: valencià
Públic: a partir de 12 anys
Col·labora: Grup de debat i recerca Tràngol.

05 [dissabte]
TALLER I ACTUACIÓ DE LA MUIXERANGA
Començarem amb una curta actuació a la 
plaça del mercat, continuarem amb el Pinet 
de 3 net per tot el carrer Major fins a la plaça 
Parroquial on oferirem a tot aquell ciutadà, 
ciutadana i visitant un taller per a conéixer què 
és la Muixeranga i animar-se a fer muixerangues 
i sentir l’emoció de conservar aquesta tradició 
tan valenciana. En finalitzar el taller continuarà 
l’actuació.
Hora: 11:00 
Durada: 1 hora i 30 minuts.
CONCERT a càrrec de la Coral García Julbe
Hora: 19.00
Lloc: Auditori Municipal.
VISITA GUIADA, «El Barroco en la Iglesia-
Fortaleza de la Asunción. Del monumento a 
la música de Bach». Seguint el fil argumental 
del barroc, el públic tindrà l’ocasió de visitar 
l’església fortalesa de l’Assumpció a través 
d’una performance artística i musical amb 
diferents microconcerts d’orgue, flauta 
travessera i violoncel.
Dues sessions: a les 20.00 h i a les 22.00 h.
Punt de trobada: plaça Parroquial (davant de 
l’església fortalesa de l’Assumpció).
Accessibilitat: reduïda (passeig a peu per l’interior de 
l’església amb pujada de 35 escalons per la torre del 
campanar).
Venda d’entrades: Tourist Info Vinaròs.
Organitza: Regidoria de Turisme.

06 [diumenge]
TEATRE Joc de xiquetes de Bullanga Teatre
(Aquesta obra es fa sobre l’escenari, per la qual 
cosa l’aforament es limitat).

Primer passe: 19.00 h
Segon passe: 20.30 h
Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 5 €
Públic: Adult.
Idioma: valencià.

07 [dilluns]
PASSEIG HISTÒRIC GUIAT: «Vinaròs 
comercial, història del comerç de Vinaròs 
dels darrers 150 anys»
Activitat gratuïta, sense preinscripció.

Punt de Trobada: Plaça de l’Hort dels Escribano.
Públic: Juvenil i adult.
Col·labora: Associació Cultural Amics de Vinaròs

08 [dimarts]
PRESENTACIÓ del llibre d’Artur Gaya 
(cantant de Quico el Celio).
Hora: 20.00
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.

09 [dimecres]
ACTES INSTITUCIONALS
OFRENA FLORAL al monument d’en Jaume 
IHora: 11.30
CERCAVILA dels dolçainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs
Hora: 12.00
ACTUACIÓ dels dolçainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs
Hora: 12.30
ACTUACIÓ de la Rondalla Vinarossenca Mar 
i Terra de Vinaròs
Hora: 13.00
Lloc: Avinguda de Jaume I.
JORNADA DE NANOS AL CARRER 
Tallers de construcció de caps de nanos, 
retallables, caretes, pots de sal de colors i més. 
De 17.00 a 19.00 h Tallers de jocs tradicionals i 
dansa dels Nanos. 
19.00 h Mascletada de Globus.
19.15 h Cercavila i dansa col·lectiva amb els 
nanos fets pels xiquets i xiquetes acompanyats 
pels Nanos i Gegants de Vinaròs.
Hora: D’11.00 a 13.30 h 
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

PROGRAMACIÓ TEATRE
Auditori Municipal de Vinaròs

Diumenge 6 d’octubre
Joc de xiquetes
Bullanga Teatre
19.30 h

Diumenge, 20 d’octubre
La Celestina
Bambalina Teatre Practicable
19.30 h

Diumenge, 17 de novembre
El Pacte
Bullanga Teatre
19.30 h

Divendres, 29 de novembre
L’electe
Horta Teatre
22.30 h

Diumenge, 1 de desembre
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
19.30 h

Aniversari 
de l’Atorgament 
de la Carta 
de Poblament 
de Vinaròs
1241-2019

Som 
història, 
fem 
història

Turisme

Aniversari 
de l’Atorgament 
de la Carta 
de Poblament 
de Vinaròs
1241-2019

Som 
història, 
fem 
història

Turisme

Programació 
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PROGRAMA

Taller 1 (4 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

Taller 2 (4 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 (4 h):
• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional_

Vinaròs

FECHA Y LUGAR
Días 24, 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019 
Horario de 15:00 a 19:00 h. VINALAB

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

INSCRIPCIONES

 

CONTACTA CON NOSOTROS
Ajuntament de Vinaròs
Agència de Desenvolupament Local 
adl@vinaros.es
964 407 700

bit.ly/ComençaexportarVinaros

Vinaròs. Conferències sobre Medi Ambient 2019 

DATA TITOL XERRADA PONENT 
 

Vinaròs, 
divendres 20 de 

setembre 
 

 
“Pèrdua de biodiversidad”  
20,00 h. Idioma: castellà 

 
Theo Oberhuber 
Naturalista i expert en 
biodiversitat 
 

 
Vinaròs, 

dissabte 19 
d’octubre 

 

 
“Fitoplancton marí i canvi 
climàtic” 
19,30 h. Idioma: castellà 
 

 
Juan Carlos Lino 
Biòleg, investigador, 
docent.... 
 

 
Vinaròs, 

dissabte 30 de 
novembre 

 

 
“Fauna urbana i edificis” 
19,30 h. Idioma: català 

Agents 
mediambientals de 
Catalunya 
Grup de treball i 
reserca de Barcelona 
 

Lloc: Sala d’actes del Vinalab (c/ Galicia 12, 12500 Vinaròs (Castelló), 
Paral.lela al Carrer Asturias. Entrada per carrer Santa Isabel) 
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Presentació del llibre  
MANUAL DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL 
de Mark Engler i Paul Engler 
Farà la presentació l’editor de Saldonar el 

Sr. Joan Francesc Gil 
El proper divendres 11 d’octubre a les 

19h a la Biblioteca de Vinaròs.

 

Organitza:  Associació 
Cultural Jaume I de Vinaròs.  

Amb el suport: 

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

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

  MÉS INFORMACIÓ 
ADL Agència de Desenvolupament Local

 Carrer de Sant Ramon, s/n
 Tel. 964 407 700
 http://adl.vinaros.es 

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIGITALITZA’T
2n semestre

Dirigit a PIMES

Taller 
«Fotografia de 
producte per a 
xarxes socials» 

(4 h)
Dies 1 i 3 d’octubre 

de 14.30 a  
16.30 hores

Inscripcions fins al 
24 de setembre

Taller «Coneixes 
la teua 

competència a 
internet?» (2 h)

Divendres 8 de 
novembre de 14.30 a 

16.30 hores
Inscripcions fins al 31 

d’octubre

Taller «Aprén 
com vendre 
més amb el 
màrqueting en 
línia» (2 h)
Dijous 7 de 
novembre de 14.30 a 
16.30 hores
Inscripcions fins al 
30 d’octubre

Taller «Claus 
d’èxit per a una 
botiga en línia» 
(2 h)
Dijous 14 de 
novembre de 14.30 a 
16.30 hores
Inscripcions fins al 7 
de novembre

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

  · 
 96

4 4
01

 91
2

  LLOC DE REALITZACIÓ
 BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Entrada: Carrer de la Mare 

de Déu del Pilar, 26
  INSCRIPCIONS EN LÍNIA

 bit.ly/DIGITALITZAT

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital
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Curs 2019-20     
 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
 

La inscripció està oberta de la majoria dels 
cursos, per internet a la pàgina 

www.consellepa.vinaros.es o a l’oficina en 
horari d’atenció al públic.  

 

 Els cursos de pràctica esportiva, balls i 
música s’anunciaran pròximament.  

 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93 
consell.fpa@vinaros.es 
www.consellepa.vinaros.es 
Facebook: Consell Epa Vinaròs 
Horari d’atenció: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 
Dijous de 17 a 20h 

 

Tauler Municipal

Se pone en conocimiento del público en general que del 30 de 
septiembre al 7 de octubre de 2019 estarán expuestas para su 
consulta las Listas del Censo Electoral en la oficina de OIAC (Oficina de 
Información y Atención al Ciudadano) sita en Plaza Jovellar nº 2. 
Se hace constar que las citadas listas serán las que se utilizarán para 
los próximos comicios electorales (Elecciones Generales) a celebrar el 
próximo día 10 de noviembre del año 2019.

El alcalde

ANUNCIO
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Tauler Municipal
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PUBLICITATESQUELES

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

La família i amics sempre et recordarà
amb molta estima

En memòria de:
Pepín Camí Doménech

Que ha mort a Corigliano d’Otranto (Italia)
 el dia 12 de setembre de 2019,

a l’edat de 79 anys 

D.E.P.

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



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

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

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

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

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

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

R: Regional
RE: Regional Exprés

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



Durante la semana del 21 al 25
de Octubre, 

la Consejera de Belleza de La Prairie 
estará encantada de atenderle en 

Perfumería Yolanda
c/Socorro, 1 VINARÒS.

c/Socorro, 1 VINARÒS 

Recibirá un detalle muy especial 
por la compra de dos productos La Prairie

SKIN CAVIAR
EYE LIFT

* Promoción válida del 21  al 25 de Octubre de 2019

 
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 

para concertar día y hora de su tratamiento 
promocional.

REVITALIZA

ELEVA

REDEFINE

LA MIRADA SE DESPIERTA

NUEVA FECHA DEL EVENTO


