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Peiró i Labordeta 
signen l’exposició 

de poesia visual a la 
Casa Membrillera

Miguel Buen, pregoner de 
la Fira i Festes 2010

Èxit clamorós 
de Carles Santos a 
Mas de Barberans

L’Ajuntament 
pressionarà per evitar 
l’alentiment de la N-340

El Carnaval es vesteix

guanyadors del IX Cicle de 
Curtmetratges Agustí Comes

Mateo Gil i Manuel Arija, Mateo Gil i Manuel Arija, 

d’estiu amb la gala de reines
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Esta publicació no es fa responsable de 
les opinions dels seus col·laboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits no 
poden superar un full a màquina a doble 
espai. No s’acceptaran escrits si no 
estan signats i amb fotocòpia del DNI. 
La direcció no es compromet a publicar 
tot el que li arriba.

Xe, quin quadre

Aquests dies algunes platges com les de Fora del Forat i del Fortí del nostre municipi ofereixen una 
atractiva estampa estiuenca com a destí turístic de molts de turistes que vénen cada any a Vinaròs.

Tot segueix pràcticament igual respecte a la 
comissaria administrativa per renovar el DNI o el 
passaport. Vinaròs encara no pinta gaire com a cap 
de comarca per al Govern central, que és qui en té la 
competència i demostra que no hi ha gens de ganes 
d’aportar-hi solucions. Després de més de 30 anys de 
democràcia i 17 comunitats autònomes, el centralisme 
estatal de vegades continua fent de les seues. La prova 
més manifesta d’això és les comarques del nord de 
Castelló no tenim els mateixos serveis que les de la 
Plana i del Baix Ebre, perquè ens hem de desplaçar fins 
a Castello o Tortosa, tot i que la Constitució espanyola 
diu que tots tenim els mateixos drets. Així doncs, d’una 
vegada per totes, la Subdelegació del Govern hauria 
de dir la veritat en aquest assumpte. Per marejar més 
la perdiu, s’ha parlat moltes vegades del Pirulí on 
també es deia que s’ubicaria una oficina d’estrangeria; 
però com que tot són paraules, el vent se les emporta 
i el poble se sent enganyat. En l’últim ple el portaveu 
del BLOC li va preguntar a l’alcalde sobre la comissaria 
administrativa i si la tindrem abans que finalize l’actual 
legislatura. A aquesta qüestió Romeu li va respondre 
que li contestaria per escrit en el pròxim ple, és a dir, 
d’aquí un mes. Comprenc que el fet no és competència 
municipal, però podria ser que algú des d’un principi 
hagués venut falses expectatives sobre Vinaròs a l’hora 
de tindre un nou servei comarcal, que bona falta ens 
fa, per no anar ni a Tortosa ni a Castelló, perquè llavors, 
quina classe de cap de comarca som? A més, l’alcalde 
ha de demostrar que està treballant de valent sobre el 
tema, fet que fins ara no es veu gaire clar per part d’ell 
de cara a la ciutadania. O és que hi ha tants d’entrebancs 
que no s’atreveix a parlar? Però algú haurà de donar la 
cara algun dia, tot i que ja estem massa acostumats al 
fet que de tant en tant alguns polítics no facen quasi 
res per Vinaròs. En un altre ordre de coses, tombant 
i girant, ja hem arribat a la primera quinzena del mes 
d’agost i com cada dia 15 la parròquia arxiprestal, sota 

En el pròxim 
ple li contestaré

l’advocació de la Mare de Déu de l’Assumpció, 
celebrarà la seua festa gran, enguany de forma 
especial perquè encara estem dins del 400é 
aniversari de l’arribada de la relíquia de sant 
Sebastià. Sens dubte, l’arxiprestal és una peça 
clau dins de la història de la nostra població.
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La edila de Turismo, Mamen Obiol, presentaba 
el Langostino Tapa Tour y las Jornadas de 
Cocina aplicada al langostino, jornadas que 
comienzan hoy viernes día 13 de agosto, una 
vez finalizada la Fiesta del Langostino, que 
se desarrollará en la carpa de la avenida del 
Atlántico. Las jornadas gastronómicas, que 
tendrán una duración de varias semanas, ya 
que serán clausuradas el día 21 de septiembre, 
pretenden aprovechar el relevante factor 
turístico que se da cita en la ciudad durante el 
mes de agosto, “para que puedan degustar y 
conocer nuestro producto estrella de un modo 
más original”. Obiol precisaba que las recetas 
preparadas por los restauradores dirigidas 
a elaborar las tapas relacionadas con el 
langostino conseguirán convertirse en “delicias 
para todos los asistentes”. Además, la edila de 
Turismo avanzaba que se ha cursado invitación 
de asistencia a las jornadas a la consellera de 
Turismo y a la consellera de Agricultura, “ya que 

son jornadas muy relacionadas con el convenio 
Pezcológico”, invitación que se ha hecho 
extensiva a un representante de cada partido 
político con representación en la Diputación.

Como curiosidad, Obiol destacaba 
la posibilidad de votar la mejor tapa 
preparada por los miembros de la entidad 
organizadora, el Club de Turismo Vinaròs 
Gastronómico, “una vez se hayan visitado 
seis establecimientos”. Entre las votaciones 
efectuadas por los clientes “se escogerá la 
mejor tapa y se sortearán 9 cenas o comidas 
entre los restaurantes que participen 
en las jornadas de la tapa”, explicaba la 
edila de Turismo. El precio de la tapa, que 
incluye además una copa de vino, cerveza 
o cava, se eleva a 5 euros, y los restaurantes 
que participan de la iniciativa son, como 
concretaba Obiol, el restaurante Bergantín, 
Càtering del Maestrat, la Cocina de Javier 
Ramos, La Isla, El langostino de Oro, Lúgano, 

Mesón de la Mera, Rafel Lo Cristalero, y el 
restaurante Vinya d’Alós. 

Por otro lado, esta cita gastronómica 
enlazará con las III Jornadas de Cocina aplicada 
al langostino, “hemos pensado que sería muy 
interesante para todos poderlas comenzar el 
día 13 de agosto para dar a conocer nuestro 
crustáceo más preciado”, manifestaba 
Obiol, quien añadía que se pretendía 
también establecer una mayor vinculación 
y dinamización entre el sector turístico y el 
hostelero, “los cocineros se reunieron y entre 
todos acordaron situar el precio en 39 euros”, 
declaraba Obiol, recordando que toda la 
información se puede obtener a través de la 
web turismevinaros.es o pasando por la oficina 
de Touristinfo para recoger la información 
dedicada a las jornadas que ha editado el 
Ayuntamiento de Vinaròs. Obiol deseaba 
finalmente que la “ruta de la tapa” tenga una 
gran aceptación en Vinaròs.  

El langostino, rey del 
Langostino Tapa Tour y 
de las Jornadas de Cocina 
más turísticas

Turimo ha invitado a las Jornadas de Cocina aplicada al langostino 
a las conselleras de Turismo y Agricultura y a un portavoz de cada 
partido político con representación en la Diputación
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Abans de la projecció dels curts premiats 
emmarcats en el IX Cicle de Curtmetratges 
Agustí Comes, un aperitiu amb gust 
plenament vinarossenc servia d’introducció 
per traslladar-nos novament als principals 
esdeveniments de la commemoració del 
IV Centenari de l’arribada de la relíquia. 
Amb un documental dedicat al poble de 
Vinaròs, les imatges filmades per Joan 
Astasio i Andreu Carapuig ens conduïen, 
de la mà del geni vinarossenc Carles 
Santos, pels moments més memorables 
de l’esdeveniment. El gust pels petits 
detalls, que al documental són potenciats 
gràcies a la introducció d’immenses peces 
musicals com la peça creada pel mateix 
Santos, l’Eclesiastés, o el Stabat Mater, de 
Rossini, sumats a l’elecció dels instants més 
significatius del transcurs de les accions, 
aconsegueixen un efecte poderós que 
recorre el documental ja des del seu inici. 
‘A l’altura del campanar’ veu la llum al ressò 
recent de les campanes i les atxes i l’ombra 
magnífica de Cesc Gelabert en el seu pas 
quasi diví, eteri, a l’esplanada marina del 
port. És el IV Centenari vist per Carles 
Santos i Joan Astasio. 

Joan, com ha sigut el procés de treball 
viscut amb Carles Santos?

Per fer una retrospectiva del que ha sigut el 
documental, podríem dir que teníem ganes 
de fer alguna cosa, algun projecte amb totes 
les hores de filmació. Carles es va interessar 
pel material del qual disposàvem, ja que 
havíem gravat molts moments previs, a més 
de tot el que va ser l’esdeveniment mostren 
l’escenografia del que va ser l’arribada de 
la relíquia, i també tot el que va comportar 
l’acció del Camí de foc. Carles, en aquest sentit, 
s’ho va veure fet de seguida. 

La música és una altra de les parts signifi-
catives d’aquest documental.

Sí. El documental conté la part visual amb 
el suport de la música de l’Eclesiastés, de Car-

les, escrita ex-
pressament per 
aquest acte, que 
acompanyen les 
imatges. Carles 
ho tenia molt clar, 
volia incorporar 
aquesta peça, i, a 
més, també volia 
incorporar la peça 
Stabat Mater, de 
Gioacchino Rossi-
ni. També va do-
nar molta impor-
tància al vol de les 
campanes, i volia 
destacar el dia de 
l’arribada de la re-
líquia, conduïda per Cesc Gelabert, la presèn-
cia d’un gat seguint l’evolució dels miracles 
des de la paret del derruït convent, sense im-
mutar-se malgrat la gent que hi havia. Carles 
també va voler que estigués present al docu-
mental. La manera en què Cesc portava una 
botella de plàstic... la tractava l’arribada de la 
relíquia, i que cadascú la interpretés a la seua 
manera, però amb Santos hem fet un muntat-
ge partint del nostre punt de vista, el del meu 
company, Andreu Carapuig, i el meu, de com 
hem vist l’arribada de la relíquia a Vinaròs. 

Veient el documental tornes a reviure 
l’esdeveniment. Les imatges són molt 
escollides i conflueixen en la música, 
imagino que tot el muntatge, la fusió, 
també haurà tingut un procés.

Si escoltes la música acompanyada per les 
imatges, resulta molt emotiu, té molta força. 
Si escoltes la música i contemples la pujada 
dels gegants acompanyats per la gent... són 
imatges irrepetibles. Això és el que hem volgut 
plasmar, la nostra visió dels actes del dia 19 i 
20, com trencava el sol a l’horitzó mentre erem 
acompanyats pels gegants i la relíquia, i altres 
imatges que tenim a la memòria tots els que 
hem participat en aquest esdeveniment.

Quant a l’experiència personal de 
treballar amb Carles, quina valoració en 
fas?

És la segona vegada que treballo amb 
Carles. Vaig presentar el lliurament de l’Alé 
Vinarossenc un any, i va dirigir-me ell. Em 
va agradar molt. Així, aquesta és la segona 
vegada que he treballat amb ell i puc dir-
te que és un encant, és un professional. A 
més de la música, sabia què volia i com ho 
volia, coneixia com incorporar-la en cada 
instant d’aquest petit documental que hem 
muntat. 

Un “petit” documental que té la facultat 
de mostrar en alguns trets tota la intensitat 
viscuda. L’emoció desbordada pels petits 
carrers pels quals va discórrer el trajecte 
de la relíquia, i abans, en emmudir el litoral 
davant els passos eteris de Cesc Gelabert. 
Les imatges del llegendari Camí de foc ens 
traslladen a un món màgic amb la presència 
del foc trencant la foscor de la nit. Es partia 
d’una incipient matinada que es recordarà 
ja per sempre: el recorregut iniciat el 19 
de gener de 2010 marcava el final d’una 
distància simbòlica de quatre segles.

el IV Centenari de Carles 
Santos i Joan Astasio al ressò 
de les atxes

‘A l’altura del campanar’, 
n. 472 - 14 d’agost de 2010

Carles Santos i Joan Astasio instants abans d’iniciar-se el Camí de foc

www.news.vinaros.net

Les notícies dels nostres pobles
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Esquerra Vinaròs ha abandonat el Consell 

Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
anunci efectuat la setmana passada pel 
portaveu d’aquesta agrupació, Lluís Batalla.

Batalla explicava que l’abandonament, adoptat 
durant l’última reunió de l’executiva local d’Es-
querra, s’ha produït després de l’aprovació per 
part del ple de l’Ajuntament del PAI d’Aiguadoliva, 
que permetrà la construcció de 280 habitatges al 
costat d’aquest barranc que delimita els termes 
municipals de Vinaròs i Benicarló. Esquerra Vinaròs 
considera aquest paratge com a natural, “amb fau-
na i flora autòctona”.

Batalla considera que aquest Consell té “un 
paper testimonial i decoratiu” i que per això 

“Esquerra Vinaròs no vol ser un figurant en el 
Consell”. A més, el protaveu d’aquest partit 
manifestava que aquest PAI no es va tractar 
en el Consell, denunciant que es va presentar 
directament a ple, “per això no volem compartir 
taula teatral”.

Batalla deia que “s’ha permés un PAI que està 
pendent d’un informe d’impacte ambiental, i cal 
recordar que, encara que s’ha dit que l’informe 
no és vinculant, sí que és obligatori per iniciar 
qualsevol tramitació”.

No entenem, tampoc, argumentacions com les 
de Juan Bta. Juan: “hem revisat la documentació 
i considerem que és correcta, encara que 
creiem que hi ha coses millorables en qüestions 

d’edificabilitat i encara han de complir-se algunes 
autoritzacions de diferents organismes”. “Quan es 
planteja una situació com aquesta ,si té principis, 
si té ètica, vota en contra, i no s’absté facilitant-ne 
l’aprovació”, precisava Batalla, per a qui hi havia 
altres il·legalitats en el projecte, com que “en cap 
cas es pot alterar l’orografia d’un entorn natural”, 
declarava, recordant que el paratge acollia fauna 
i flora autòctones en perill d’extinció”. Finalment, 
Batalla opinava que “l’Agenda 21 és paper mullat”. 
Segons manifestava, “li hem dedicat hores, i el 
resultat ha sigut distraure’ns; la confecció de 
l’Agenda 21, vista la votació esmentada abans, 
ha sigut un lamentable engany”, concloïa 
Batalla. 

Esquerra Vinaròs 
abandona el Consell 
Municipal de Medi Ambient 

El motiu al·ludit des de l’agrupació se centra 
en l’aprovació per part de l’Ajuntament del 
PAI d’Aiguadoliva

7 Dies Vinaròs y 
MasqueunaguiaVinaros.com
Te regalan la aparición en la 
Nueva Guía Comercial www.
MasqueunaguiaVinaros.com

Pruebala hasta el 15 de 
Septiembre ¡¡¡Completamente 

GRATIS!!!!
Sin letras pequeñas, ni altas, ni 

permanencia,  NI NADA.
 Entra en www.

masqueunaguiavinaros.com  y 
rellena el formulario para activar 
tu oferta y disfruta hasta el 15 de 

Septiembre ¡¡¡GRATIS!!!
Sabemos que te encantará,  por 

eso te regalamos un mes de 
prueba ¡¡¡  GRATIS!!!

¿Tienes un Comercio en Vinaròs y quieres darte a conocer?

COMISIÓN DE AGRICULTURA
Por esta Comisión de Agricultura se comunica a los agricultores del 

término municipal de Vinaròs de la Campaña contra la Mosca de 
la Fruta (CERATITIS CAPITATA WIED 2010), para las variedades 
extratempranas de cítricos (Marisol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, 
Clausellina Hashimoto, Beatriz, Lorentina, Clemenpons Esbal, 
Oroval y Satsuma Owari).

Se les hace saber que a partir de este año 2010 se dejará de repartir 
líquido para el parcheo, pasando a darse cargas para mosqueros (el 
número de cargas serán 50 por hectárea).

Para poderles hacerles entrega será imprescindible presentar:
INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO
ALBARANES DE COMPRA DE MOSQUEROS 
O DOCUMENTACIÓN QUE LOS ACREDITE. 

El plazo para la presentación de instancias será desde el 9 de 
agosto hasta el 31 de agosto de 2010 (ambos inclusive), y deberán 
presentarse en las dependencias de los Servicios Técnicos de este 
Ayuntamiento (c/ San Ramón, 4 – 1º), dirigidas a la Comisión de 
Agricultura.
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Emili Fonollosa

El Ayuntamiento de Vinaròs va a insistir ante 
Fomento de la necesidad de no ralentizar las obras 
de la variante de la N-340 entre Peníscola y Vinaròs, 
como indicó el alcalde de esta ciudad, Jordi 
Romeu, poco después de conocerse el atropello 
mortal de un hombre de 59 años, en un punto del 
actual trazado donde ya ha habido anteriormente 
accidentes con personas fallecidas.

Aunque las obras en el término municipal de 
la variante de esta transitada carretera continúan, 
como confirmó Romeu, el consistorio va a estar 
receloso ante su desarrollo y ritmo para intentar 
que el recorte presupuestario practicado 
en el Ministerio de Fomento para obras de 
infraestructuras, se note lo más mínimo en el 

cumplimiento de los plazos inicialmente previstos. 

Este próximo mes de septiembre el Gobierno 
municipal mantendrá una reunión con Costas 
para vigilar el seguimiento de las obras del 
paseo marítimo pero también va a solicitar 
otra con Fomento para “clarificar qué hoja de 
ruta tienen las obras de la variante y si hay 
esa ralentización, cuánta sería”, apuntaba 
Romeu. El alcalde vinarocense insistía en que 
“la peligrosidad de la N-340 en este tramo 
como en el de Castellón, es más que evidente, 
son puntos negros, se lleva diciendo durante 
muchos años y las cifras no engañan”. Estas 
obras son “largas, que pueden prolongarse 
un poco más en el tiempo, incluso había 

planteado un modificado de obra, como en 
toda obra de gran envergadura, y ya se nos 
advirtió que podría haber una paralización en 
la elaboración de este modificado”.

El Ayuntamiento ya permanece ahora 
expectante ante la evolución de las obras, y es 
que también interviene en lo que es dominio 
municipal y entrada a las fincas y caminos. Ahora 
están afectando a la carretera de la ermita, con 
el puente que se está construyendo, “la empresa 
va al ritmo que ya llevaba y continúa trabajando 
tanto en el camino de la ermita como en la zona de 
la carretera de la ermita”. Romeu matizaba además 
que en este mes de agosto es habitual que se 
paren obras por vacaciones.

El Ayuntamiento 
presionará para 
evitar la ralentización 
de la N-340 

Tras otro atropello mortal en uno de sus puntos con más siniestralidad

El mercat immobiliari de Vinaròs, pel que fa 
al lloguer de pisos i apartaments, ha començat 
a experimentar un lleu repunt gràcies en part 
al començament de l’arribada dels tècnics 
especialitzats que supervisaran els treballs 
d’instal·lació de les plantes marina i terrestre 
del projecte Castor. Segons les consultes 
realitzades per aquest rotatiu, aquests tècnics 
especialistes han començat ja a planificar la 
seua estada a Vinaròs, que pot ser d’uns dos 
anys. 

Segons han indicat a les immobiliàries a 
les quals ha preguntat Vinaròs.News, ja hi ha 
hagut diverses consultes i fins i tot contractes 
formalitzats per a especialment lloguer de 
pisos. Les immobiliàries creuen que es podria 
produir un major increment quan ja siga el 
moment d’establir el personal fix de la planta 
terrestre que no siga de Vinaròs i comarca i per 
tant necessite un habitatge on serà el seu nou 
destí laboral. A Immobiliària Tere, informaven 
que la gran majoria dels que s’hi han adreçat 
són tècnics directius, i ja s’ha concretat alguna 
operació que es basa, com totes les consultes 
realitzades, en lloguers de pisos. També 

destacaven que hi ha hagut qui ha 
triat una altra població diferent de 
la de Vinaròs per buscar lloc on fer 
nit, com Sant Rafael del Riu i Alcanar, 
dos dels municipis més propers a la 
planta terrestre. A banda del lloguer 
de pisos per a directius, hi ha també 
interés per llogar habitatges o xalets 
per a grups de treballadors.

Un dels tècnics interessats procedia de 
Portugal, on està acabant una instal·lació 
abans d’emprendre la del Castor, un altre de 
nacionalitat italiana i també han acudit des de 
diferents capitals espanyoles, com Barcelona. 
A Ia Consulta comentaven que fins ara cap 
persona implicada en el Castor s’ha interessat 
per comprar, “només lloguers perquè ens 
diuen que s’hi estaran només un o dos anys 
i després se n’aniran on els envie l’empresa”. 
“La repercussió econòmica per a nosaltres es 
nota poc, és menor de la que tant s’havia parlat 
en principi quan deien que hi hauria tants 
treballadors”, puntualitzaven. A Immobiliària 
País Valencià consideraven que el projecte 
Castor no ofereix fins ara grans perspectives 

de creació de llocs laborals, però sí que es nota 
més “alegria” a contractar i “esperem que vaja a 
més, quan comencen els treballs a la mar”. 

Coincidien en totes les immobiliàries que 
els tècnics que s’hi han interessat busquen 
habitatges de gran qualitat, amb totes 
les comoditats. Dos de les immobiliàries 
consultades van comentar que fins ara cap 
dels interessats en lloguers en els últims 
mesos no havia manifestat que venia a 
Vinaròs per treballar en el projecte d’Escal 
UGS. Les immobiliàries de Vinaròs creuen 
que pot passar el mateix que quan es va 
instal·lar Carrefour. En principi, només van 
vindre els tècnics revisors i després quan 
ja va obrir l’hipermercat, hi va haver més 
demanda.

L’inici del projecte Castor 
obri tímidament noves 
perspectives immobiliàries

Emili Fonollosa
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Los comerciantes del mercado municipal 
ahorrarán 246.000 euros a la hora de costear 
la adecuación de sus puestos de venta en las 
remozadas instalaciones, que deben estar 
totalmente listas antes de finalizar el año.

El concejal de Hacienda, Juan Antonio 
Beltrán, destacó en el pleno ordinario de agosto, 
celebrado este pasado martes por la noche, 
que el presupuesto inicial para llevar a cabo 
la instalación de las casillas sobrepasaba los 
700.000 euros, concretamente 759.000 euros. 
Sin embargo, unas mejoras introducidas en la 
primera fase de la remodelación del mercado, 
costeada mediante el primer Plan Zapatero, ha 
logrado reducir esta cantidad a 516.300 euros, 
que deberá obtenerse de entre los comerciantes 
a los que se adjudique un puesto de venta. El 
pleno aprobó una modificación presupuestaria 
en la modalidad de crédito extraordinario 
por la citada cantidad ya que el consistorio 
debe adelantar el dinero para llevar a cabo 
esta adecuación. Este asunto fue apoyado por 
toda la corporación aunque no por ello estuvo 

exento de debate político provocado por el PP. 
El edil popular Juan Bautista Juan censuró al 
edil de Comercio, Vicent Andreu Albiol, por los 
incumplimientos de los plazos de estas obras 
y por haber prometido que las cláusulas para 
adjudicar los puestos estarían listas antes de 
acabar la primera fase, aunque también le alabó 
que se aviniera a dialogar con los afectados. 
Albiol replicó mostrando su satisfacción porque 
este proyecto estará acabado antes de finalizar 
el año y recordó que son muchos los que se 
alargan en el tiempo. 

Beltrán quiso recordar las modificaciones 
introducidas en las obras del mercado 
atendiendo las demandas del vecindario. 
Además, mostró su confianza en poder sacar 
a licitación esta segunda fase del mercado 
durante el mes de septiembre, “hemos de 
intentar que para el 31 de diciembre el mercado 
esté abierto”.

El pleno además aprobó por unanimidad 
el proyecto básico de la red de evacuación de 
aguas pluviales y vertidos al dominio público 

hidráulico, así como otros asuntos de menor 
trascendencia como cesión de terrenos para 
viales públicos en las calles Boverals y Triador y 
la carretera Valencia-Barcelona.

En el transcurso de ruegos y preguntas, el 
alcalde le hizo entrega a la concejala de Cultura 
de la licencia de actividad con que, por fin, ya 
cuenta la biblioteca pública; desde los bancos 
del PP se oyeron aplausos.

Juan, por otro lado, mostró su preocupación 
por estar inundada la excavación realizada para 
las obras del paseo marítimo advirtiendo que las 
aguas estancadas podrían provocar molestias. 
Además, se interesó por saber si existe la 
posibilidad de realizar una modificación de 
estas obras que calificó como un “entuerto de 
proyecto”. 

El alcalde, en otro orden de cosas, aseguró 
que el Ayuntamiento tramita con rapidez las 
deficiencias que desde las consellerias observan 
en los proyectos del Plan Confianza para Vinaròs, 
pero advirtió que sobre el de la piscina cubierta 
hay “12 folios de deficiencias”.

Los comerciantes del 
mercado ahorrarán 246.000 
euros gracias al Plan Zapatero

Emili Fonollosa

El Ayuntamiento adelanta medio millón de 
euros para adecuar los puestos de venta

El domingo día 22 de agosto los 
peluquer@s celebramos el día 
de nuestra patrona en la pizzería 
restaurante Mistral (frente al mar). Si 
te animas, llama al teléfono: 964 45 69 
07 antes del día 20 de agosto.
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Un señor que va en coche y se percata de 
que está perdido, maniobra y pregunta a 
alguien en la calle: 

-¡Disculpe!, ¿podría usted ayudarme? 
He quedado a las 2:00 con un amigo, llevo 
media hora de retraso y no sé dónde me 
encuentro.

-Claro que sí -le contesta-. Se encuentra 
usted en un coche, a unos 7 km del centro 
de la ciudad, entre 40 y 42 grados de latitud 
norte y 58 y 60 de longitud oeste.

-Es usted ingeniero, ¿verdad? -dice el del 
coche.

-Sí señor, lo soy. ¿Cómo lo ha adivinado?
-Muy sencillo, porque todo lo que me 

ha dicho es “técnicamente correcto”, pero 
“prácticamente inútil”: continúo perdido, 
llegaré tarde y no sé qué hacer con su 
información.

-Usted es político, ¿verdad? -pregunta el 
de la calle.

-En efecto -responde orgulloso el del 
coche-, ¿cómo lo ha sabido?

-Porque no sabe dónde está ni hacia 
dónde se dirige, ha hecho una promesa 
que no puede cumplir y espera que otro le 
resuelva el problema. De hecho, está usted 
exactamente en la misma situación que 
estaba antes de preguntarme, pero ahora, 
por alguna extraña razón parece que la 
culpa es mía...

Una de chistes

Des del 16 fins al 22 d’agost inclòs, 
l’ajuntament de Vinaròs estarà tancat per període de vacances.
L’horari del Registre de l’ajuntament serà: 
de 10.00 a 14.00 hores.

www.editorialantinea.com

els teus llibres’
`Les nostres lletres,

Hubo toros 
encastados y nobles

El pasado domingo 8 de agosto se 
lidiaron en la plaza de toros de Vinaròs 
seis toros de Fuente Ymbro de aceptable 
presentación que dieron excelente juego 
en la pelea.

Manuel Jesús El Cid mató de dos 
superiores estocadas. Fue premiado con 
cuatro orejas. Por su parte, Matias Tejela 
dio estocadas en todo lo alto y cortó 
tres orejas. Finalmente, Abel Valls hizo 
pinchazo y estocada. Fue ovacionado en 
los dos.

El Cid y Tejela 
salen a hombros 
por la puerta 
grande

Texto y fotos; Juan Chaler
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Manuel Villalta

La columna
del paseante

Jaime Casajuana 

Lluís Batalla Callau

La segona columna

opinió

Els padrins 
dels carrers

Està bé la iniciativa d’haver tret d’una manera definitiva els noms 
dels carrers de la zona nord de la manera que l’hem conegut fins 
ara. Els noms de les lletres arribava fins i tot a la repetició d’aquestes 
a mesura que creixien els carrers; era un autèntic embolic per a 
guiar-se. Ara, s’ha contextualitzat els carrers i li han donat un aire 
vinarossenc, mariner, mediterrani, que hi aporta personalitat. Se 
li fa un homenatge a un sector econòmic fonamental que ens ha 
caracteritzat durant segles. Fins ací és flors.

Em pregunto, havent tants sectors per homenatjar, a què trau 
cap posar a la partida Capçades, als seus nous carrers, on encara no 
viu ningú, noms de Papes, dels de Roma?

Em pregunto, contravenint una Llei de Memòria Històrica que 
ha tirat endavant el PSOE sense proporcionar mitjans i facilitant 
que s’hi posen entrebancs, per què costa tant canviar el nom 
del carrer del Capitán Cortés (el carrer del cuartelillo), que no era 
el conqueridor que va anar a les Amèriques sinó un personatge 
peculiar de la guerra del 36. Per què costa tant posar-li el nom de 
carrer de Santaella, per exemple?

Definitivament, aquesta política que, al final, vista la manca de 
coherència a canviar noms i no canviar altres noms, és una política 
d’aparador, s’hauria de plantejar l’Equip de Govern un exercici 
global de memòria. Si s’ha d’honrar sectors econòmics i fets 
importants de la nostra història, potser ja ha de pensar-se que a 
Vinaròs hi haja un carrer del Convent de Sant Francesc, un carrer 
dedicat al regidor de Cultura del moment en què es va tombar 
aquell (no dic noms... són molt sensibles), un carrer dedicat al 
barranc d’Aiguadoliva, i un altre per al regidor de Medi Ambient que 
va votar per la desaparició d’aquell, un carrer dedicat a La Foradà, 
un altre dedicat a la Casa Huguet, un carrer dedicat als edificis 
pantalla (el posaria a la zona del Triador), un carrer dedicat a Volem 
Veure el Mar, allí mateix també. I per què no? Un carrer dedicat a 
l’Escola Oficial d’Idiomes, que ara, que no serà seu a Vinaròs, té més 
matriculats que a Benicarló, i un carrer, camí de l’abocador a tots els 
genis de la Generalitat i de Vinaròs que ho han fet possible.

El sábado día 7 de este mes estuve en el desfile de las reinas 
del Carnaval. No sé ni como calificarlo, para un servidor estuvo 
magnífico con la guinda de la actuación de Locura y Gentsana. Bien 
muy bien, incluso los presentadores, a excepción que ella no sé 
cuantas veces dijo que carnaval empieza cuarenta días antes que 
la Cuaresma. Como resulta que el próximo año el día 9 de marzo 
es el miércoles de Ceniza que es cuando empieza la Cuaresma, el 
carnaval de ser como lo anunció la presentadora, sería el 29 de 
enero, y no es así. El carnaval empezará 12 días antes de la Cuaresma 
y terminará el 7 de marzo o sea dos días antes que empieza la dicha 
cuaresma. Estás cosas me llaman la atención y siendo que como es 
natural se lleva todo escrito, no comprendo como no se repasa y no 
se da a gente que lo entienda para que ponga su visto bueno. Y ello 
me recordó la presentación de la reina y damas de la Feria y Fiestas 
del año pasado cuando la presentadora dijo: “ahora se le entregará 
un ramo a la mujer del alcalde”, de acuerdo con el protocolo debió 
decir “señora del señor alcalde”, lo que se dice espontáneamente 
pueden haber estos lapsus pero lo que se lleva escrito, repito, que 
no lo comprendo.

En una de las páginas de la prensa local leo que alguien exige 
que se limpien los solares abandonados, es algo que me parece 
que también se debería hacer, sobre todo, en algunos existentes 
entre el paseo de Fora del Forat y la avenida de Tarragona, pues 
es un sitio por donde por varios motivos transita mucha gente, 
sobre todo con motivo del mercadillo del jueves y ahora en verano 
por los muchos actos que se hacen en la carpa y el paseo citado. 
Existe algún que otro como uno de la avenida de Barcelona que 
también está el pobre que da pena y precisamente en una de las 
entradas de la ciudad. Supongo que son propiedad privada y el 
Ayuntamiento no tiene ninguna autoridad para exigirlo, pero 
rogándolo y siendo la limpieza a cargo del municipio quizá no 
pondrían ningún inconveniente. En fin, se tiene que estar dentro 
para saberlo, como en aquel aparcamiento sobre el que he escrito 
en más de una ocasión y al final me entero que es el propietario 
el que, si bien lo cede, no autoriza el que se ponga asfalto. Todo 
esto es una pena ya que, si es verdad, daña la buena imagen de la 
ciudad y se aplica aquello que se dice que la cara es el espejo del 
alma.

Cada any per aquestes dates es comenta on 
passaran les vacances els nostres representants 
polítics nacionals.

Aquest any a Vinaròs també es comenta on les 
passaran els nostres representants municipals. 
Segons es diu, l’Equip de Govern marxarà a 
Venècia, ja que l’any passat van estar-hi els 
reponsables de l’empresa LIS PLAYA (Montero), i 
hi van comprar un canal d’aquells que hi ha allí 
pels quals passegen les góndoles. Doncs sí, un 
canal d’aquells va comprar la citada empresa 
per construir-hi habitatges, i l’Equip de Govern, 
segons diu, aquest any se’n va per revisar i 
donar-li el vistiplau i tirar endavant el projecte.

Sobre qui també es comenta és sobre el 
Sr. Fontanet, representant del BLOC. Tot i que 
tindrà unes vacances més humildetes i curtes, ja 

que sols estarà 5 dies a Andorra. No pot perdre 
més dies per allò de la granja dels conills perquè 
no pot deixar-la abandonada, ja que això és el 
seu.

Encara que aquests 5 dies a Andorra els 
aprofitarà bé, ja que alguns ciutadans li han 
encomanat que els porte algunes cosetes, 
com tabac, café, sucre, algun rellotge, whisky 
i alguna cosa més, ja que tot això allí està més 
baratet. I clar, com que ell està al servei de la 
ciutadania i l’únic que ha fet durant la legislatura 
és d’encarregat, doncs li anirà bé, i a més a més 
practicarà la política del Baix cap a Dalt.

Segons altres comentaris, el Partit Popular se’n 
va al Marroc, encara que seran unes vacances a 
mitges perquè com tots sabeu al Marroc hi ha 
una zona que s’està construint prou i el govern 

d’aquell país els ha encomanat que facen el Pla 
General d’Ordenació Urbana, atés que han vist 
el que van fer l’any 2001 per Vinaròs i els ha 
paregut que està molt ben pensat i amb vista 
de futur. Això sí, els ha demanat que les zones 
verdes les incloguen totes en els PAI, que no 
n’incloguen en uns sí, i en els altres no.

I segurament per un altre any el govern del 
Marroc els encomanarà que facen el Pla General 
per al desert del Sàhara, perquè segons els ha 
dit el Partit Popular és una llàstima que existisca 
tant de terreny per edificar i per requalificar; i 
d’aprofitar els terrenys, el Partit Popular en sap 
una estona.

Però, bé, del que es tracta és que el PP deixe 
el Pla General preparat i l’Equip de Govern en 
altres anys hi aniran de vacances i l’executaran.

Vacances
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Juan Bautista Juan

Ramon Puig

Un ciudadano demasiado privilegiado
En nombre de los vecinos de la avenida 

Jaime I (creo que casi todos), quiero agradecer 
al Sr. Alcalde, al Sr. Concejal responsable y a los 
Servicios Técnicos, el haber podido disfrutar 
cerca de nuestras casas de la atracción que es 
una pequeña montaña rusa, durante el mes de 
julio, agosto y quien sabe hasta cuando. 

Está bien tener una atracción cerca de casa ya 
que no te tienes que desplazarte para disfrutar 
de ella. 

Sólo hay el pequeño inconveniente que 

cuando la atracción se pone en funcionamiento, 
el ruido que produce es insoportable y no 
puedes salir a la terraza para disfrutar de la tarde, 
y tienes que cerrar todas las ventanas si quieres 
oír la televisión sin subir demasiado el volumen 
para no molestar a los vecinos. Porque estoy casi 
seguro que el ruido que produce la atracción 
supera los decibelios permitidos por la ley con 
creces. Y ya son muchos años disfrutando del 
privilegio. 

Y como no queremos ser unos ciudadanos 

privilegiados, propongo a los señores 
responsables que para los próximos años se 
cambie la ubicación de la atracción y que cada 
vez se la instale uno de ellos delante de su casa. 
Aunque también aceptaríamos la solución 
que el Ayuntamiento instalase a todos los 
vecinos afectados doble cristal en las ventanas 
e instalación de aire acondicionado para toda 
la casa y el pago del recibo de la luz durante el 
verano.

Atentamente.

Carta de agradecimiento

Llevamos tres años de legislatura y cuatro 
veranos lleva el paseo de Vinaròs en obras, 
aunque algunos tramos estén en remodelación 
constante como la superficie del parking del 
paseo, otros inacabados, sin definir el tipo 
de toldo, después de la chapuza de utilizar 
de anclaje las palmeras, o todavía pensando 
en si sustituir las piedras de las palmeras por 
plataformas de madera que dan algo de mejor 
aspecto. Lo cierto es que la demora de la tercera 
y cuarta fase nos ha vuelto a “regalar” una 
estampa esperpéntica en plena temporada 
estival. Una playa vallada para abrir en canal 
un paseo marítimo al que le sobraba sin lugar 
a duda el gasto faraónico, que aunque pagado 
por el Ministerio en estas fases no dejan de ser 
un ejemplo más de la arbitrariedad con la que 

el Gobierno central ha repartido sus inversiones 
y gastado el dinero de todos los españoles 
llevándonos a esta situación de crisis. Nos 
preguntamos los vinarossencs qué utilidad 
tendrá un túnel que su única función será la de 
acceder al parking del paseo pudiendo haber 
evitado él mismo y este despilfarro. 11 millones 
de euros que en estos tiempos que corren se 
hubieran podido destinar a otros menesteres 
de mayor utilidad analizadas realmente las 
necesidades de nuestra ciudad. Sin embargo, 
éste es el panorama que encuentran los turistas 
que nos visitan durante estos días y ésta es la 
imagen con la que vuelven a sus lugares de 
origen, y todos ellos volviendo con la misma 
pregunta: ¿Por qué se realizan las obras en 
periodo estival cuando más gente visita Vinaròs 
con el perjuicio que ello causa a nuestra imagen? 
Con un plazo de ejecución de 10 meses bien se 

podrían haber demorado hasta septiembre y 
empezar entonces para hacerlas coincidir con 
el próximo periodo estival. Eso hubiera sido 
lo lógico, pero no olviden ustedes que este 
Equipo de Gobierno está ansioso por cortar la 
cinta del paseo antes de las próximas elecciones 
locales. Piensa el Equipo de Gobierno que con 
esta obra podrán cerrarnos los ojos y hacernos 
olvidar lo que habrá costado, los perjuicios 
que nos habrá generado el que nos quiten la 
circulación del mismo y que nos olvidemos 
incluso de la inutilidad de un túnel subterráneo 
de casi 300 metros para acceder al parking 
del paseo. Piensa el Equipo de Gobierno 
que los ciudadanos tenemos como ellos la 
memoria selectiva y que es fácil manipularnos 
a base de promesas y expectativas, y es que la 
ingenuidad del equipo de gobierno no tiene 
fronteras.

Un paseo ‘al aire’

“Recuperar la política”, com la majoria dels 
escrits d’Arnau Vallina, té la virtut d’esquivar 
l’arbre localista que no deixa veure la 
conjuntura general. Tanmateix, apunta sense 
saber on tirar. Atrapat per l’engranatge de 
l’Estat, intueix que hi ha valors no productius 
que són necessaris i enriquidors, però, 
socialdemòcrata convençut, no pot abstreure’s 
de l’arbre liberal per descobrir la immensitat 
que hi ha al darrere. Per a ell, la crisi és 
l’expressió dels desajustaments del mercat i 
del domini del capital sobre la política i això, 
obliga ZP a prendre mesures antisocials contra 
la seua voluntat. Valoració parcial i interessada 
que té l’inconvenient de servir de disculpa tant 
ZP com Rajoy. 

És com si els treballadors aturats fossen 
mosques despistades que cauen al fons de la 
teranyina on els enxampa l’aranya per succionar 

el poc suc que els ha deixat l’empresa. Les crisis 
no són casuals, són l’essència del sistema i, en 
superar-les, els estats s’enforteixen fins al punt 
de passar de ser una creació dels humans a 
convertir-se en una maquinària indestructible 
i d’una voracitat il·limitada que converteix 
la població en éssers submisos, acrítics i 
dependents. 

A cada crisi, la fortalesa de l’Estat es multiplica 
en la mateixa mesura que s’afebleixen els 
valors humans. De les nombroses revolucions 
sorgides de la crisi de 1929 cap ni una no va 
reeixir. En la memòria històrica mundial només 
ha perdurat la de 1936-1939, l’única que no 
esclatà contra criteris econòmics sinó en 
defensa de valors immaterials com la llibertat, 
la destrucció del treball assalariat, l’eliminació 
de l’Estat i la continuïtat d’un model de vida 
auster i comunitari.

No hi ha prou dades per fer un diagnòstic 
de la crisi actual. El parlamentarisme, com 
qualsevol forma de dictadura d’Estat, controla 
els mitjans de comunicació per dirigir l’opinió 
pública vers la confusió i la impotència. 
Tanmateix, hi ha dos aspectes que es perceben 
de manera clara: la competència entre els estats 
i la intensificació de mesures de dominació 
de les poblacions respectives. Contràriament 
al que diu Arnau Vallina, la política mai no ha 
perdut sobirania. En qualsevol cas, ens espera 
un major protagonisme de la política militar i 
policial contra qualsevol intent de recuperació 
dels valors humans.

Això és el que hi ha i el que subjectivament 
defensa la majoria de la societat. Si no som 
capaços de defensar una petitesa com el 
barranc d’Aiguaoliva, no es pot esperar que 
ens esforcem a viure amb dignitat. 

La teranyina de l’Estat
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Sebastián Bordes

El vot en abstenció en certes ocasions sol ser 
el vot del “covard”, el vot d’aquell que sap el que 
vol, però, per interés particular, o de partit, per no 
donar un vot clar, voten no res, abstenció.

Resulta que al plenari del 22 de juliol el cinqué 
punt era l’adjudicació a LIS PLAYA SA (Montero) la 
condició d’urbanitzador. Els que malden d’aquest 
PGOU, l’Equip de Govern, vota que sí, l’oposició 
pepera, que va fer aquest nefast pla d’urbanisme, 
que tants problemes i barbaritats ha comportat, 
emet el que diem vot “covard”, abstenció, el BLOC 
com a nou Quixot vota que no, i ens promet 
trencar-se les banyes (metafòricament) per salvar 
Aiguadoliva. Les Associacions de Veïns, Avenord 
i Migjorn, ja fa temps que treballem per reservar 
el barranc, ara haurem de plantejar-nos una altra 
manera de treballar, més física, rodes de premsa, 
pancartes, recollida de signatures, expressar la 

nostra protesta en actes públics, etc.
Al diari Levante de 12 de novembre de 2009, hi 

ha una notícia que ens informa que la Generalitat 
valenciana ha tret a informació una llei que es 
diu Estratègia Territorial C.V. (ETCV), que conté 
moltes coses curioses i contradictòries, amb la 
política del totxo duta a terme per la Generalitat, 
i amb la Llei de costes. Entre altres “perles” ens 
diu que cal protegir la costa del País Valencià 
(ara que quasi la tenim tota urbanitzada, i els 
polítics del PP ens deien antivalencians, quan 
denunciàvem les barbaritats que es feien 
construint a tot arreu) ampliant la franja litoral, 
ETCV: Capítol lll, article 42, apartat 3) en 500 
metres, en el 4), mateix article, una franja de 
protecció de 200 metres, a comptar des del límit 
interior del domini maritimoterrestre. En aquesta 
franja de 200 metres, en sòl no urbanitzable 

no es podrà construir, la Llei de costes diu 100 
metres ampliables, que és el que des de Migjorn 
reclamem per a la zona de Sòl de Riu.

Per què amb la crisi greu de la construcció es 
presenta i s’aprova aquest punt? Sobren cases, 
xalets, habitatges (el centre antic de Vinaròs sí 
que necessita un PAI de rehabilitació) i sobren PAI 
aprovats. No ho sabem, però pot ser un motiu, en 
el pla d’Estratègia Territorial, en l’article abans 
esmentat, 42, 3) diu: “Los suelos de esta franja 
litoral que lleven más de diez años clasificados 
como urbanizables, sin estar sometidos a 
información pública el PAI, en el momento de la 
revisión o modificación del planeamiento vigente 
tendrá consideración de partida de suelo no 
urbanizable”.

Continuarà.

Abstenció (1a part)

Que el P.P. local y el P.P. gobernante en la 
Generalitat están poniendo todas las trabas 
habidas y por haber para que Vinaròs no 
avance en su desarrollo natural, está fuera de 
toda duda. Basta observar las declaraciones 
y las caras de pomes agres desde las filas del 
P.P. de Vinaròs, cada vez que se inaugura o se 
licita una obra. Y como, por suerte y por acierto 
del Equipo de Gobierno, las obras en Vinaròs 
siguen ejecutándose, los populares están en un 
sin vivir. “¿Cómo a pesar de los obstáculos que 
les ponemos el P.S.O.E-P.V.I., siguen adelante 
con sus planes”, se dirán los peperos. Pues 
poniéndole ganas e imaginación. Lo que Uds. 
no tienen. La ciudad deportiva, la canalización 

de aguas pluviales, la plaza San Antonio, el 
paseo, la biblioteca, el parquing de la Mera, 
el del paseo marítimo, las pistas de petanca, 
la plaza San Valente y tantas y tantas más, 
son puñaladas directas al orgullo del P.P., que 
está viendo que sus tácticas de obstrucción 
no sirven para nada. La última puñalada es la 
adjudicación del centro de día, incluida en el 
fondo estatal y que servirá para que nuestros 
mayores dependientes estén tratados como 
se merecen. Pues bien, hasta en eso, el P.P. 
votó en contra. Y luego se llenan la boca con 
la construcción de la residencia de la tercera 
edad. Pues no se preocupen que también se 
hará, a pesar de Uds. y de sus correligionarios 

en la Generalitat. Por cierto, hablando de 
“nuestra” Generalitat, ¿para qué sirve la 
ampliación del Hospital si no se contratan 
médicos? ¿Qué interés tiene en iniciar las obras 
del quinto colegio? Y, ¿para cuándo están 
previstas las obras del segundo centro de 
salud? ¿A qué esperan? ¿Tal vez esperan a las 
elecciones municipales por si suena la flauta y 
gobiernan Uds.? ¡Qué poca vergüenza política! 
¿He dicho poca? Perdón, me equivoqué. Quise 
decir, ninguna. No la conocen. En fin, espero 
que los vinarocenses recuerden que el P.P. de 
Vinaròs está más preocupado por defender a 
la Generalitat que a sus convecinos. Arrieros 
somos...

Pedruscos en el camino

Vicent Beltran

El pas del temps a vegades et dóna unes 
referències d’actuacions particulars, o d’alguna 
Associació, i veus el ridícul que feres donant 
suport a algun acomiadament, o per fer canviar el 
vot en les votacions per elegir el nou alcalde. Com 
diem, el temps quasi sempre posa cadascú al seu 
lloc. Una vegada férem el ridícul donant suport 
al senyor Moliner en ser acomiadat de Fobesa, 
i l’altra va ser l’assemblea que vam fer els partits 
d’esquerra i Migjorn per reconduir la votació del 
BLOC, ara Migjorn no ho faríem. Un BLOC que ha 
trobat el seu lloc, tan físic com ideològic, també 
ha trobat el gust a fer de tenalla amb el PP, i el Sr. 
Moliner com a secretari ho fa molt bé, sembla que 
desfruita, com si volgués fer pagar alguna ofensa 
particular a l’equip de govern.

Si el PP, com a partit tenia una veu, ara amb 
la política del Sr. Moliner en té dos, repeteix la 
demagògia electoral dels conservadors, els que 
impugnen lleis progressistes i nacionalistes, 
avortament, estatut de Catalunya, matrimonis 
gais etc. que defensen la matança de pardalets 
(parany) i la seua festa nacional, és la tortura 
dels bous. I veuen els dos (BLOC i PP) a l’Associació 
de Veïns Migjorn com un enemic. 

Aprofitem l’avinentesa i parentesc, per 
dir als “jaimitos, santets i dimoniets” que 
l’arribada de la Flama del Canigó, la festa de la 
nit, l’encesa de la traca, el recital de la Dharma, 
i repartiment de coca i mistela, com tots els 
anys hem fet, fou organitzada per Migjorn, no 
obstant això, agraïm la seua participació, per 
primera vegada “desinteressadament”.

Nosaltres, com diu el secretari dels 
“regionalistes” que no ho diem, ho tornem a 
dir, som enemics de l’ocupació excessiva de 
l’espai públic per a negocis privats, i no ens 
casem amb ningú, siguen amics, parents o 
germans/nes. No ens lliga cap bandera que no 
es diga llibertat i respecte per a tots els nostres 
concitadans/nes, que per anar al mercat no 
haguem de fer una carrera d’obstacles per 
poder accedir-hi. Els negocis amb espai públic 
ocupat sense ser un entrebanc per als vianants, 
creiem que ho poden fer, però, hi ha negocis de 
dubtosa legalitat que el lloc que ocupen, són 
un entrebanc per als passejants, no parlem de 
dimonis ni de sants, perquè els del cel i els de 
l’infern tenen la pell molt fina per certes coses, i 
de tortuga per a altres.

El pas del temps 
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Carnaval viu, i també a l’estiu

Salutacions des de la platja del Fortí

Tot pel Carnaval de Vinaròs

 Un complet equip fester Que no pare la gresca carnavalesca

Des de Tomba i Tomba fent Carnaval L’alcalde de ‘L’Alqueria Blanca’ i l’exalcalde de Vinaròs 
a la plaça Major de Sant Jordi
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La gala de les reines, un èxit. Des de ‘7 Dies’ felicitem el nou equip de la junta de la COC

Les reines, autèntica moguda carnavalesca
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El paseo de Fora del Forat vivió una de sus 
noches más espectaculares y turísticas con la 
atractiva gala de las reinas que se desarrolló 
el pasado sábado sobre la infraestructura 
construida para el desfile estival por la 
que debían desfilar las reinas del Carnaval 
2010. Era su noche y el calor ayudó a subir 
la temperatura del espectáculo, en el que 
volvieron a destacar, como sucede durante 
el carnaval en febrero, el color, la fantasía 
y los diseños de las 33 representantes de 
las comparsas. Una gran pantalla gigante 
potenció la gala, ya que alrededor de 
las 3.500 personas que asistían al acto 
pudieron seguir la evolución del desfile 
desde prácticamente toda la zona destinada 
a la gala. La C.O.C. y el Ayuntamiento han 
renovado este año su apuesta por ofrecer 
un espectáculo muy acorde con las fechas 
veraniegas que aglutinó a gran cantidad 
de visitantes, además de los propios 
comparseros y vecinos de la ciudad. La gala 
servía de broche final a un fin de semana 
intenso para el carnaval de Vinaròs, ya que el 
día anterior tuvo lugar el reparto de raciones 
de fideuà entre los participantes en la cena, 
que también fue todo un éxito. 

se viste de 
verano con la 
gala de las reinas

Carnaval
El
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Posteriorment, el cicle ja entrava 
en la projecció dels curts guanyadors, 
desvetllant-se el nom dels directors que 
aquest any s’emportaven a casa l’escultura 
de Lucas Ulmi dissenyada expressament 
per al cicle. En primer lloc, es va dur a 
terme el lliurament del premi del jurat a 
La Piñata (3’), del director Manuel Arija, 
un premi que entregava el president de la 
Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, al 
director d’Alcobendas. Arija explicava que 
la idea de La Piñata sorgia de la necessitat 
“de fer alguna cosa molt senzilla, d’agafar 
el testimoni de fer un curt que costés pocs 
diners i que partisca d’una idea original que 
puga fer-se durant un dia”. Tot,  a partir d’un 
esquetx còmic basat en la típica caiguda, “la 
gent es fa un fart de riure, encara que el tipus 
s’haja trencat els malucs, em va agradar molt 
treballar amb aquest doble sentit, quan riem 
d’una desgràcia. Això és el que vaig intentar 
plasmar”.

La proposta d’Arija inclou, just en finalitzar 
el curt, una peculiar dona entrada en anys 
que potencia la imaginació de l’espectador 

davant un final obert, “vaig fer un càsting en 
una residència d’ancians i quan la vaig veure, 
vaig dir-li que havia de vindre amb nosaltres”. 
“A l’endemà vaig telefonar-li, li vaig buscar un 
taxi”. “Ara tothom la destaca, robava fins i tot 
massa protagonisme”. El curt condensa tota 
la idea en molts pocs minuts, “cada idea té el 
seu temps, en aquest cas havia de succeir tot 
molt ràpid, el que jo no volia era que el públic 
tingués llàstima del personatge, sinó que ho 
pensés després, per la qual cosa l’efecte havia 
de ser molt ràpid i inesperat”. 

Arija, que en els crèdits que encapçalen 
el curt ja adverteix que el curt presentat és 
“inhumà” ha escollit el blanc i negre per al 
rodatge, “crec que això era important i li anava 
bé als personatges, la resta no m’interessava, 
volia que l’espectador es fixés molt en el que 
estava passant pel cap dels personatges”. 
El curt suposa per Arija quelcom “molt 
important, perquè a més del suport que ens 
dóna haver guanyat un premi com aquest 
és que podrem realitzar un altre curt, tots 
els curts que hem fet són autoproduïts, 

guanyadors del IX Cicle 
de Curtmetratges Agustí 
Comes

Mateo Gil i 
Manuel Arija, 

Gil, guionista d’Alejandro Amenábar, i Arija reben 
l’escultura de Lucas Ulmi i destaquen la qualitat del cicle

Dissabte passat a les 22.00 s’obria el teló 
de l’últim acte relacionat amb la novena 
edició del Cicle de Curtmetratges Agustí 
Comes: el lliurament de premis dels curts 
guanyadors del IX Cicle de Curtmetratges 
Agustí Comes. En aquesta ocasió, l’elecció 
de l’auditori Carles Santos rubricava l’èxit 
del canvi d’ubicació del cicle, ja que ha 
registrat un ple absolut durant totes les 
jornades d’emissió. El dia de la clausura i 
lliurament de premis, l’espai Santos es veia, 
novament, desbordat. Amb la satisfacció 
de l’organització en veure el poder de 

convocatòria s’iniciava la projecció dels 
curtmetratges guanyadors, que en aquesta 
ocasió han rebut el premi del públic i el 
premi del jurat, durant un acte presentat 
per Noemí Polls. 

Abans de la projecció del curt Di me que 
yo, de Manuel Arija, premi del públic, i de 
La Piñata, de Mateo Gil, premi del jurat, 
un documental fet a casa i amb gent de 
casa obria la jornada cinematogràfica amb 
un alt nivell. Es tractava del documental 
realitzat per Joan Astasio i Carles Santos, 

A l’altura del campanar, elaborat a partir 
de totes les hores de gravació efectuades 
per Joan Astasio i Andreu Carapuig, de 
Canal 56, dels principals actes viscuts 
durant l’esdeveniment del IV Centenari de 
l’arribada de la relíquia, concretament dels 
actes realitzats els dies 19 i 20 de gener amb 
la visió inesborrable de les accions de Carles 
Santos pensades per aquest esdeveniment 
històric. Un passeig pel record recent obert 
al retrobament en les emocions en el qual 
imatges i música rubriquen magistralment 
un documental dedicat al poble de Vinaròs.  

La Piñata i Di me que yo

n. 472 - 14 d’agost de 2010
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mai no hem rebut subvenció de cap 
tipus, i ens agrada treballar des d’aquesta 
independència creativa, per la qual gràcies 
a aquest curt en podrem fer un altre que, 
per descomptat, presentarem aquí”. Quant 
a la situació actual del curtmetratge, Arija 
declarava que “no sé si està complicat, però 
jo no tinc facilitat a l’hora de presentar un 
projecte a un ajuntament, no és que hi haja 
censura, però es busca una sèrie de temes 
socials, temes molt políticament correctes”. 
“Estic més a favor d’implicar-me en històries 
que crega que han de ser contades, perquè 
en el cas contrari ja t’estan limitant el camí”. 

Ambient i qualitat del cicle
Respecte a l’ambient del cicle de 

curtmetratges Agustí Comes, Arija declarava 
que “és genial, dels millors que he vist”. “A 
més que la gent és encisadora i ens han 
rebut amb els braços oberts, ho tenen tot 
molt ben organitzat”. “La qualitat és una altra 
de les característiques del cicle, es presenten 
curts amb un nivell molt bo, per a nosaltres 
és un honor que ens hagen seleccionat, i 
per descomptat haver guanyat el premi del 
jurat”. “Ara que conec Vinaròs, la ciutat és cita 
obligada”. 

Quan al premi del públic, l’escultura 

de Lucas Ulmi anava a parar al canari 
Mateo Gil, que amb el curt Di me que yo 
(14’), obtenia el beneplàcit dels fidels 
al cicle que han omplit l’auditori Carles 
Santos durant els tres dies de projecció. 
Gil, el qual destacava la qualitat del cicle, 
declarava que guanyar el premi al públic 
“em fa molta il·lusió, perquè a través de 
la meua trajectòria en festivals tinc un 
percentatge bastant important de premis 
del públic”. “No m’ho esperava, perquè 
aquest és un curt molt típic, perquè el que 
succeeix al final del curt està totalment 
extret d’un cert tipus de relacions, però 
veig que la gent ha entés la idea, i a més 
l’ha agafat amb bon humor”. El premi en 
el qual col·labora el Patronat de Turisme 
de l’Ajuntament de Vinaròs, era lliurat en 
aquesta ocasió per la regidora de Cultura, 
Mª Dolores Miralles. 

La importància que Gil li ha donat al 
guió resulta bastant evident al llarg del 

curtmetratge. En aquest sentit Gil, que és 
un dels guionistes d’Alejandro Amenábar, 
indicava que “si veus el curt, veuràs que 
és text, la realització és molt senzilla, 
bàsicament és text i dos actors”. Gil escriu els 
curts molt ràpid, “no m’aturo a pensar massa, 
crec que per això igual són més lliures, i més 
còmics”. Gil ha dirigit una pel·lícula, Nadie 
conoce a nadie, i actualment està en el 
procés de muntatge d’una altra pel·lícula, “el 
que sí que tinc són guions”, comentava. 

Finalment, després dels lliuraments de 
premis, el photocall acollia la fotografia de 
família: el jurat organitzador del cicle amb 
els patrocinadors i els directors premiats 
en la novena edició. El desé aniversari, per 
l’any que ve, continuarà amb la seductora 
invitació ‘Ricardo, avui fan cine’ i amb la 
introducció ja tradicional de Manolo Mesa 
inspirada en un cicle que any rere any, 
consolida dins i fora de les nostres fronteres, 
una aposta pel bon cinema.

n. 472 - 14 d’agost de 2010
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L’espai dedicat a acollir la donació pictòrica 

que Fernando Peiró va cedir a la màquina 
cultural en la qual s’ha convertit la Casa 
Membrillera de la Fundació Caixa Vinaròs 
acollia divendres passat la inauguració d’una 
exposició, continuació d’una mostra anterior 
amb conjunció amb les lletres del cantautor, 
poeta i polític aragonés, José Antonio 
Labordeta, amic personal de Peiró i amb el qual 
el pintor establert a Benicarló va desenvolupar 
un projecte de poesia visual que ara es pot 
gaudir a l’emblemàtic edifici ubicat al carrer 
dels Socors. Un projecte part del qual ja es va 
poder apreciar amb la presència del mateix 
Labordeta, que va assistir a la inauguració 

de l’anterior exposició, que es veu ara, amb 
aquesta incursió a la nova mostra, completada. 
Com destacava el president de la Fundació, 
Manuel Molinos, una donació “de la qual 
estem molt orgullosos”. Molinos remarcava 
que des de l’entitat s’havia pensat que seria 
positiu realitzar una espècie de recull de l’obra 
de Peiró “perquè la gent que visite la casa puga 
veure quines van ser les diferents visions que 
Fernando va tindre en la seua vida”. 

A la inauguració assistia Mamen Peiró, filla 
del pintor vinculada també a Vinaròs pel seu 
documental Lisístrata versus Carles Santos, que 
va guanyar el premi Vinaròs en Curt, atorgat 
per la Fundació dins del Cicle de Curtmetratges 

Agustí Comes 2009. Mamen traslladava en 
nom del seu pare i de José Antonio l’agraïment 
a la Fundació “per donar la possibilitat de 
poder veure aquestes coses, ells ja fa un any 
van estar aquí, en fer la donació”. “Avui no 
poden estar-hi per qüestions de salut”. Mamen 
afegia parafrassejant Labordeta: “estan regular 
gràcies a Déu”, declaració que, com apuntava la 
filla del pintor, diu molt del sentit de l’humor, 
tant de Labordeta com de Peiró, “una sensació 
que també es pot percebre en els quadres”. 
Mamen recordava el procés creatiu que van 
viure els dos artistes, “ells van dir fa un any aquí 
que recordaven que s’ho havien passat la mar 
de bé, està molt bé que es puga veure aquí a 
la ciutat, i tal vegada en altres llocs”, precisava.

Peiró i Labordeta signen 
l’exposició de poesia visual a 
la Casa Membrillera

La mostra és la continuïtat d’una altra anterior, exposada l’any 2009, també, a la màquina cultural en la qual s’ha 
convertit l’edifici del raval dels Socors

Seguint l'estil del concert a 
Vallibona l'any passat, novament 
Carles Santos i la Fundació Rei Jaume 
I van firmar un contracte per a fer un 
altre concert a Mas de Barberans, 
un dels pobles més menuts de la 

part catalana de la M-TdS dissabte 
7 d'agost a l'església de Sant Marc, 
dintre dels actes de la Quinzena 
Cultural. L'èxit ha estat clamorós, 
amb tot el públic aplaudint, cosa que 
va obligar a Carles Santos a fer 3 bis.

a Mas de Barberans

Clamorós éxit de 
Carles Santos

Fotos: Santi Martorell
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

El Govern valencià està reduint llocs de 
treball en educació com si es tractés d’una 
ximpleria de fira. Ho projecta com una mesura 
sòlida del seu pla d’ajust de la despesa 
pública. I, com en altres actuacions, ni justifica 
ni argumenta aquestes decisions tan sensibles 
en el seu vessant social i de reduïda dimensió 
econòmica. Cal remarcar que, mentre aplica 
retalls a l’escola pública, concerta (destina 
pressupost per a manteniment i professorat) 
amb centres religiosos d’elit ignorant el que 
diu el Tribunal Constitucional i la mateixa 
Constitució. 

Tothom admet que les reestructuracions 
en l’administració pública únicament són 
positives quan n’està justificada la necessitat. 
I, açò ocorre quan es plantegen objectius de 
qualitat del servei, d’ús eficient de les noves 
tecnologies o quan es pretén un servei més 
àgil, fluid i eficient. És a dir, quan el que es 
pretén és optimitzar el funcionament dels 
serveis públics.

La Conselleria d’Educació redueix un onze 
per cent les places de professors a l’escola 
pública, a pesar que el nombre d’alumnes 
augmenta un dos per cent. Aquesta actuació 
massificarà les aules i afectarà negativament 
programes claus en la prevenció del fracàs 
escolar, de compensació educativa i l’alumnat 
amb dificultats d’aprenentatge. També mostra 
el seu rostre i la seua debilitat signant concerts 
al marge de la norma que els regula. 

Paradoxalment, les decisions del Govern 
valencià (també dels Ajuntaments) ignoren 
realitats administratives de molt dubtosa 
rendibilitat. M’estic referint als nombrosíssims 
assessors nomenats per decisió personal 
de l’autoritat política o, en altres situacions, 
a través de convocatòria amb aparença de 
respectar els criteris d’accés a la funció pública: 
igualtat, capacitat i mèrit. Ningú no sap la 
utilitat pública de la seua gestió. En aquestes 
circumstàncies i independentment del volum 
del pressupost afectat, amortitzar unes 
funcions d’escàs i dubtós interés objectiu, sí 
que seria estalvi. 

Cal un mínim de dignitat, honestedat i 
eficàcia a l’hora de prendre mesures per a 
resoldre el problema de les finances de la 
Generalitat Valenciana. Encara ningú no 
ha oblidat que la crisi va estar motivada 
per una estafa global i, en el nostre cas, per 
una bombolla immobiliària, consentida i 
estimulada, i per la gestió del Consell valencià, 
perquè, ara, es penalitze l’ensenyament públic, 
i, alhora, interessos privats es beneficien de les 
finances públiques.

Seny, sensibilitat 
i honestedat

Els dolços i els salats als forns de 
Vinaròs, El calendari festiu a Rossell. 
Tradició i modernitat, El Ballestar. 
Història i territori, “són l’aportació 
d’Onada Edicions al territori”, 
com definia el director científic 
de l’editorial, Miquel Pradilla, que 
presentava les tres propostes des 
de la biblioplatja acompanyat pel 
director de la col·lecció “La Teca”, el 
conegut cuiner vinarossenc, Juanjo 
Roda. Aquesta és la línia editorial 
dedicada a l’edició d’obres al voltant 
de la gastronomia del territori, una 
iniciativa editorial que pretén posar 
en valor la variada gastronomia, com 
succeeix amb Els dolços i els salats 
als forns de Vinaròs, llibre presentat 
durant les passades festes de Sant 
Joan i Sant Pere que recull receptes 
tradicionals de dos dels forns més 
emblemàtics de Vinaròs, Ca Massita i 
Ca Farga. 

A més, Roda remarcava la funció 
dels títols de “La Teca”, que pretenen 
ser “un recull de la nostra tradició 
culinària”, a més de convertir-se en 
exportadors de les possibilitats de les 
nostres terres. El cuiner afegia que la 
intencionalitat bàsica se sustenta a 
“recordar a la gent jove què es feia, 

què es pot seguir fent i d’on venim”.

Aquests títols s’emmarquen en tres 
temàtiques de l’editorial dedicades 
a “les nostres poblacions”. Així, El 
Ballestar. Història i territori s’englobaria 
dins de la col·lecció “Cruïlla”, destinada 
a descriure i recuperar el patrimoni 
històric, geogràfic i social dels 
municipis de les nostres terres. Pradilla 
també apuntava, respecte a un altre 
dels títols presentats, El calendari 
festiu a Rossell, que inaugura una nova 
col·lecció, “Festum”, “que intentarà 
acollir el patrimoni festiu del territori”, 
i permetrà du a terme una revisió 
del cicle festiu anual de les diferents 
poblacions, “són llibres de gamma alta 
que tenen doble funcionalitat, d’una 
banda fer una aportació de les nostres 
excel·lències, que són moltes, i també 
contenen una funció de cohesió de 
potenciar l’autoestima de la gent 
del territori al voltant d’elements 
de lluïment”, precisava. El director 
científic d’Onada Edicions opinava 
que “el temps ja no marca la manera 
de viure”, una qüestió que ha motivat 
que els costums i les tradicions, 
haguen hagut de sobreviure a través 
d’un procés d’adaptació, que és el que 
intenta El calendari festiu a Rossell. 

Tres llibres que posen en 
valor el patrimoni del territori

El calendari festiu a Rossell, tradició i modernitat, El 
Ballestar, història i territori, i Els dolços i els salats als forns 
de Vinaròs “són l’aportació d’Onada Edicions al territori”, 
com indica Miquel Pradilla
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La Granoteta Música

Montsià Maestrat Orquestra de Cambra ha 
finalitzat la seua tercera trobada d’estiu superant 
expectatives d’assistència de públic i qualitat 
musical en els tres concerts realitzats.

La trobada d’aquest any, realitzada a l’alberg 
Ermita de la Pietat d’Ulldecona, ha comptat amb 
la participació becada de 17 joves i dedicats 
músics d’entre 14 i 27 anys. Vinguts de Benicarló, 
la Sénia, Amposta, Càlig i Vinaròs, i baix la 
direcció del músic vinarossenc Juanjo Bas Forner, 
el contingut d’aquesta trobada s’ha orientat 
cap a una millora de les qualitats històriques i 
interpretatives de l’intèrpret, complementant així 
la formació que reben tots els components de la 
MoMa oficialment i de forma reglada.

Els joves musics han treballat de valent 
dedicant vuit dies, amb les seues corresponents 

sis hores de treball 
cada un d’aquests 
i sense símptoma 
aparent de cansament. 
C o n c e n t r a c i ó , 
dedicació, ganes i 
il·lusió son els factors 
a destacar entre el 
jovent, els mateixos que han portat l’orquestra a 
treballar un complex programa, divers en tècnica, 
estils i caràcters. 

La fi d’aquesta trobada de músics de les 
nostres comarques, s’ha produït després 
de celebrar tres concerts en els quals s’han 
superat les expectatives d’assistència de públic 
valorades per l’organització de l’orquestra. El 
públic d’Ulldecona a l’ermita de la Pietat, el de 
Vinaròs a l’església arxiprestal i, finalment, el 
de la Sénia a l’esglésiade Sant Bartomeu, han 
resultat uns melòmans agraïts sabent valorar 

molt positivament les interpretacions, perquè els 
seus aplaudiments han demanat efusivament en 
cadascun dels concerts els seus corresponents 
bisos.

Llavors, podem considerar que la MoMa 
Orquestra de Cambra, tot i les dificultats 
econòmiques i concertístiques que està 
travessant, comença a establir els seus fonaments 
musicals, pedagògics i professionals en el plànol 
cambrístic actual de la nostra província. Alhora 
que és conscient del motiu i la finalitat d’aquesta 
formació, qui sap, potser amb el temps fins i tot 
acaba sent un referent.

MoMa Orquestra de 
Cambra finalitza la seua 
trobada d’estiu

El cuarteto de saxofones seduce en un 
concierto nocturno

Magistral fue el concierto que ofreció la noche 
del viernes el cuarteto de saxofones Fukyo en 
los porches de las antiguas caballerizas del 
santuario de la Misericordia de Vinaròs. 

La formación del Conservatorio Superior de 
Música de las Islas Baleares interpretó piezas 
de Johann Sebastian Bach, György Ligeti, Robin 
Hoffmann, Franz Joseph Haydn y Astor Piazzolla. 

Destacó por su complicada interpretación la 
obra de Hoffmann Der blutige Schaffner, donde 
se aprecia las amplias posibilidades que ofrece 
un saxofón.

Este grupo, formado en 2007, une la 

música de cámara con otras 
disciplinas, además de contar 
con un variado repertorio 
donde destaca la música de 
vanguardia. Han actuado en 
diversos festivales: de Suiza, 
Francia, Estados Unidos y por 
supuesto España, ganando 
varios concursos como el de 
cámara Ciutat de Vinaròs.

El público llenó el aforo 
previsto en los porches de las 
antiguas caballerizas y hubo gente que siguió el 
concierto de pie. 

La próxima audición del Ciclo de concierto al 

santuario de la Misericordia será este próximo 
viernes, a las nueve de la noche, a cargo del 
grupo Africa Ensemble.

FUKYO deslumbra en el 
santuario de la Misericordia 
de Vinaròs
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14 dissabte
12 h XXVIII Regata Creuers “Ciutat de 

Vinaròs”, regata oficial de la FVCV al Club Nàutic
20 h Actuació del grup folklòric Les Camaraes 

a la carpa de l’Av. de l’Atlàntic

17 dimarts
18 h Taller infantil biodiversitat a càrrec de 

Cosmofísica a la Biblioplatja.

18 dimecres
16,30 a 18,30 h Visita guiada al port pesquer 

i llotja del peix dirigida al públic infantil. Per 
mesures de sanitat i higiene, màxim 25 
persones. Cal inscripció prèvia a la Biblioplatja

18 h Taller d’anglés a càrrec de Kids&Us 
School of English a la Biblioplatja

22,30 h Cinema sota les estrelles a l’av. de 
l’Atlàntic. Pel·lícula: El pequeño Nicolás (tots 
els públics)

19 dijous
11 h a 13,30 h Tallers de sensibilització 

mediambiental a les platges. Punt de trobada 
la Biblioplatja.

18 h Contes infantils a la Biblioplatja a càrrec 
de Món Animació.

22,30 h Contes per a adults a la plataforma 
de fusta davant de l’estàtua Costa i Borràs, a 
càrrec de Món Animació

20 divendres
21 h Concert de Quartet Gerhard (violí, 

violoncel i viola) al Santuari de la Misericòrdia

22 diumenge
19 h Espectacle de dança amb l’obra Obert 

Booking a càrrec de la Cia A tempo dansa en 
la carpa de l’Av. de l’Atlàntic

24 dimarts
11,30 h Taller infantil de globusflèxia a la 

Biblioplatja
22 h Visita temàtica guiada a càrrec de 

l’arxiver municipal Javier Palomo. Punt de 
trobada la Plaça Parroquial.

25 dimecres
16,30 a 18,30 h Visita guiada al port pesquer 

i llotja del peix dirigida al públic infantil. Per 
mesures de sanitat i higiene, màxim 25 
persones. Cal inscripció prèvia a la Biblioplatja

cultura
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

14 agost

15 agost

16 agost

17 agost

18 agost

19 agost

20 agost

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

(tel. 617 411 532)
21 marzo / 20 abril

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 14 al 20 d’agost

Ar
ies

21 marzo / 20 abril
Es probable que te enfrentes a opiniones de tu pareja que tengan 

demasiada repercusión en tu vida. Respecto a tu salud, vives un buen 
momento para limpiar las cosas de tu vida que ya no funcionan.  Con 
relación al trabajo estás en una etapa de mucha fuerza personal y 
de capacidad de decisión. Es el momento adecuado para hacer las 
cosas muy bien. 

Ta
ur
o

21 abril / 20 mayo

El tránsito de Mercurio, Júpiter y el Sol por tu casa siete provoca 
cambios en la forma de comunicarte que tienes con tu pareja. 
Respecto a tu salud; evita desconectar de la realidad pero también 
evita cualquier tipo de obsesión. Busca el equilibrio. Con relación al 
dinero tu suerte está en tu imaginación y en tu creatividad personal. 

Gé
m
in
is 21 mayo / 21 junio

El diálogo sincero puede ser tu mejor arma. Debes escuchar con 
mucha más atención lo que te dice tu pareja. Respecto a tu salud 
debes tener cuidado con vivir bajo presión determinados asuntos. 
Con relación al dinero vives un buen momento para combinar tus 
recursos económicos con los de otra persona. Comparte y será 
mejor para ti.  

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio
El tránsito de Venus por tu signo indica una tendencia personal 

donde puedes vivir varios enamoramientos de forma absolutamente 
idílica. Respecto a tu salud; debes olvidar por una temporada las 
comidas con grasas, consume más alimentos frescos.  Con relación al 
dinero tienes que arriesgar más y creer de verdad en tus posibilidades. 
Tienes varias puertas abiertas.

Le
o

23 julio / 23 agosto
 Debes saber aprovechar las oportunidades que tienes con tu 

pareja y que el destino te regala de forma generosa. Respecto a tu 
salud; tus emociones atraviesan por una fase especial, no pierdas 
el tiempo en asuntos que no te llevan a ningún lado.  Con relación al 
dinero; el tránsito de Venus por tu casa dos indica un periodo de gran 
crecimiento económico. 

Vi
rg
o

24 agosto / 23 septiembre

En asuntos de amor vas a vivir momentos muy creativos dentro de 
tu vida más intima.  Respecto a tu salud; la euforia y el buen humor son 
las referencias de la semana. Marte transitando por tu casa seis te da la 
fuerza necesaria para encontrar lo que estás buscando y necesitando 
en tu vida laboral. Déjate llevar por tu instinto.

Li
br
a

24 septiembre / 23 octubre
El tránsito de Venus por tu casa tres indica que ahora es el momento 

idóneo de mejorar tu habilidad comunicativa con el sexo opuesto. 
Respecto a tu salud te encuentras en plena forma, muy vital y con 
muchas ganas de hacer cosas. Con relación al trabajo es importante 
que no pierdas el tiempo en cuestiones profesionales que no te llevan 
a ningún lado. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Es una magnífica semana para abrirte al mundo. Tu vida social te 
puede dar más de una sorpresa agradable.  Respecto a tu salud; lo tienes 
todo a tu favor siempre que no sobrepases ciertos límites. Con relación al 
trabajo es el momento de involucrarte de lleno en tus proyectos. Puedes 
llegar a acuerdos muy interesantes y fructíferos. 

Sa
gi
ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En asuntos de pareja te va a tocar luchar mucho, porque no sientes 
que se te escuche, pero también vivirás momentos y situaciones dulces. 
Respecto a tu salud; invéntate una actividad que te divierta y que te 
obligue a hacer algo más de ejercicio. Con relación al dinero busca 
plasmar tus ideas y enfoca tus objetivos de forma concreta. 

Ca
pr
ico

rn
io 22 dicie. / 20 enero

Para mejorar tu vida sentimental procura frecuentar y comunicarte 
con personas con un talante positivo, simpático y alegre. Si quieres 
mejorar tu salud empieza por cambiar esa vida sedentaria que 
últimamente te gusta tanto. El tránsito de Mercurio, Júpiter y el Sol 
por tu casa dos indica que puedes descubrir nuevos caminos para 
ganar más dinero. 

Ac
ua
rio

21 enero / 19 febrero

 Sentirás cómo te invade un aire de renovación en tu relación de 
pareja. Muchas cosas están mejorando. Respecto a tu salud no todo 
lo tienes tan claro, a veces te asaltan las dudas, aunque tu apariencia 
externa sea de seguridad y autocontrol. Con relación al trabajo; el 
tránsito de Venus indica que vas a vivir momentos profesionales muy 
creativos encontrándote con situaciones muy positivas.  

Pi
sc
is

20 febrero / 20 marzo

Se anima tu vida social y afectiva. Vas a salir y frecuentar sitios de 
moda con tus amigos. Respecto a tu salud; durante toda esta semana, 
vas a gozar de una gran claridad mental y de mucha fuerza personal. 
Mercurio, Júpiter y el Sol transitando por tu casa dos te empujan a 
emprender nuevos caminos que mejoren muchísimo  tu economía.

Fiesta del socio 2010

Se comunica a todos los asociados que el día 6 de septiembre se 
celebrará nuestra fiesta anual en el tentadero de la peña taurina Pan 
y Toros consistente en una comida a base de entremeses, paella y 
postre, amenizada con la actuación del conjunto Bahía.

El desplazamiento se efectuará en autobús a partir de las 12 horas, 
desde la parada, y el regreso será sobre las 17 horas.

Para asistir a la misma, los asociados deberán pasar por la oficina 
del local social para retirar la invitación, previa la presentación del 
recibo del año actual y abono, por control de asistencia, de 2 €; y para 
acompañantes, no socios, el precio será de 10 €.

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas López Dóriga Vinaròs
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Sergio Casanova ha conseguido dos 
victorias en las dos últimas semanas. La 
primera (30 de julio) y más prestigiosa fue 
en el Tour do Rio, en Río de Janeiro (Brasil), 
y la segunda (7 de agosto) en Vinyols i els 
Arcs (Baix Camp). 

Es la segunda vuelta que ha realizado 
Sergio Casanova en tierras americanas, 
tras la Vuelta a Cuba en febrero. 

En esta segunda aventura americana, 
a igual que en Cuba, en el Tour do Rio 
estaban presentes equipos profesionales 
ya que la vuelta estaba enmarcada en 
la categoría 2.2 UCI. Sergio consiguió la 
victoria en la 3º etapa, la etapa reina de 
150 km. Casanova consiguió destacarse 
del grupo de favoritos tras la ascensión 
del último puerto del día, dando caza a 
los corredores que marchaban en cabeza 
y dejándolos atrás a falta de 15 km para la 
meta. Con un renta de tan sólo 4 segundos 
entró en la meta de Nova Friburgo, 

seguido del grupo de favoritos con el 
líder y vencedor final. Sergio consiguió 
un meritorio cuarto puesto en la general 
final y siempre estuvo en cabeza con los 
mejores en todas las etapas.

En la segunda victoria tuvo la 
colaboración especial de Jesús Veiga e 
Ivan Díaz que se metieron en el corte 
bueno junto a Sergio. Tras un gran trabajo 
para sacar tiempo al pelotón antes del 
puerto de la Teixeta, se redujo el grupo 
de escapados y se mantenían en cabeza 
tanto Ivan como Sergio. En los kilómetros 
finales Casanova se destacó junto a otros 
6 corredores que consiguió batir al sprint 
final, destacando la novena posición de 
Ivan Díaz.

Esto junto a la victoria parcial en la 
Ronda al Maestrazgo y la participación 
con la Selección española en circuito 
montañés, están haciendo que Sergio 
Casanova complete una gran temporada.

Doble victoria de Sergio 
Casanova en Brasil y Vinyols

El pasado sábado día 31 tuvo 
lugar en Cervera, con motivo de 
sus fiestas locales, la 8ª reunión de 
Escuelas de Ciclismo puntuable 
para la clasificación de la provincia 
de Castellón, organizada por 
nuestro club local Unió Ciclista 

Vinaròs y en colaboración con el Club Ciclista de 
Cervera.

La prueba se disputó en un circuito urbano 
que discurrió por las calles de la localidad de 
Cervera, lo que hizo de ello un recorrido con 

muchas variantes y bastante técnico. 

Una vez más nuestros corredores locales de 
la Unió Ciclista Vinaròs dieron muestra de su 
esfuerzo y dedicación obteniendo muy buenos 
resultados en la prueba 

Carrera
Promesas 1º año
Helena Casanova Sancho 7ª 

Berta Orts Macip  6ª 
Promesas 2º año
Pau Orts Macip  4º
Raúl Casanova Sancho 3º
Denís Segarra Doménech       1º
Principiantes 2º año
Joan Castell Casanova 2º

Agradecemos la colaboración del Club Ciclista 
de Cervera y demás colaboradores.

Reunión de escuelas de ciclismo en Cervera del Maestrat
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co
l·

la
bo

ra
:

Amb aquesta prova de 200 metres apta per a tots 
els públics, el CME vol apropar la pràctica esportiva 
saludable al centre de l’activitat estiuenca: 

La platja,
amb una activitat física molt adequada en 

aquesta època:
la natació.

Tant se val el nivell: ràpid o lent; l’edat: menuts 
i grans; la classificació: el primer i l’últim; homes i 
dones, l’única intenció és que hi participeu i feu 
un lloc a l’esport en les vostres activitats setmanals.

Si ja has pres part a la famosa marató popular o 
en el massiu dia de la bici:

completa el cicle amb una remulladeta –
fruita– i regalet, amb aquesta prova estiuenca. 

T’esperem a la platja de Fora del Forat el proper 
14 d’agost a les 10.30 h. No hi faltes!

El pasado día 24 de julio se celebró el séptimo concurso, en la 
modalidad de parejas, del Club de Pesca Deportiva La Lubina, 
que tuvo lugar en la costa norte, en el roquer, desde las 20:00 a 
las 08:00 horas. Este concurso fue totalmente la parte contraria 

de lo que fue el concurso anterior, una noche con mala climatología, la 
mar totalmente revuelta y además con muy pocas capturas. Dando por 
terminada la jornada de pesca, las parejas ganadoras fueron las siguientes:

1ª Jaume Pomada y Joan Nogales
2ª José Luis Bas y Ricardo Arrufat 
3ª Jan Cervenka y Miguel Vila

La pieza mayor fue una dorada de 1.125 g, pescada por A .Beltran 
Sospedra y Sergio Alcaraz.

Felicitar a todos los participantes y en especial a los ganadores. Os 
emplazamos para el próximo concurso en la modalidad de parejas, que 
será el próximo día 4 de septiembre, en la costa norte de las 20:00 a las 
08:00 horas.

VII concurso de pesca 
del C.P.D. La Lubina

Escola Futbol Futur 09 Vinaròs
REUNIONES INFORMATIVAS
El sábado 14 de agosto, el club realizará reuniones 

informativas por edades, para explicar el funcionamiento 
de la próxima temporada.

A las reuniones pueden asistir tanto los familiares de los 
alumnos preinscritos, que ya tienen su plaza reservada, como familiares de 
alumnos no preinscritos, que quieren informarse antes de formalizar la matrícula.

Estas reuniones se celebrarán en las oficinas del Consell Municipal 
d’Esports, situado en el lateral del Pabellón Polideportivo (frente al río 
Cervol), en distintos horarios según la edad:

Nacidos en 2005-2006, a las 10h
Nacidos en 2003-2004, a las 11h
Nacidos en 2001-2002, a las 12h
Nacidos en 1999-2000, a las 13h
Las personas que no puedan asistir, podrán informarse a partir de la 

próxima semana en las oficinas de Aguilera 5 (plaza San Valente, nº 11), o en 
los teléfonos 692.182.062 o 655.981.241. También encontrarán información 
en www.escolafutur.es

Ven, e infórmate sin compromiso.
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Diversos membres del C. 
Esportiu Aigües de Vinaròs 
van anar fins a Sant Mateu per 
córrer a la cursa popular i un 
any més van gaudir de la festa, 
aconseguint alguns podis. Tot 
i ser la pluja la protagonista de 
la jornada, hi va haver molta 
participació en les curses, amb 
uns quaranta participants en la 
prova absoluta. 

Al lliurament de trofeus:

2a Benjamí (800 m): Marina 
Segura i Vidal
1a Aleví (800 m): Ester Segura i 
Vidal
3r Infantil ( 1600 m): Pol Nolla
4t Infantil ( 1600 m): Albert Arias
3r Absolut (4.800 m): Eric Nolla
1r Absolut (4.800 m): Vicent Sales
1r Veterà (4.800 m): Josep Lluís 
Segura i Monterde
é Veterà (4.800 m): Javier Segura

El passat 3 d’agost 
els vinarossencs 
Gaspar Mateu i 
Andrea Cabré es van 

desplaçar fins a Barcelona per finalitzar 
la temporada en la Copa de Clubs 
on participaven els millors clubs de 
Espanya tant en categoria femenina com 
masculina.

Els dos atletes van tindre una magnífica 

actuació, ja que Gaspar Mateu del Fem 
Camí Mislata es va elevar per sobre del 
llistó, 4,60 metres en la prova de salt de 
perxa, aconseguint el tercer lloc i Andrea 
Cabré, representant el Playas de Castellón, 
finalitzà en quarta posició amb una marca 
de 25’46” als 5 km marxa. 

Tant el Fem Camí Mislata masculí, com 
el Playas de Castellón femení acabaren en 
el tercer lloc del podi.

Copa Nacional 
de clubs d’atletisme

Carreres d’estiu

El dijous passat a la terrassa del bar Lalola 
va tindre loc la presentació de les activitats de 
volei platja d’aquest estiu. Els campionats de les 
modalitats a.2, a.3 ja s’estan disputant des de 
principis d’estiu a la nova ubicació de la platja 
del Clot (davant de Lalola).

A aquesta presentació va destacar l’anunci 
del campionat d’un dia en la modalitat a.4, que 
sota la denominació: “Lapola, Red Bull, CME” 
tindrà lloc el proper dia 14 d’agost.

La fase de grups es disputarà a la platja 
del Fortí a partir de les 11 h i la part final més 

vistosa i espectacular de la competició a partir 
de les 19 h a la platja del Clot (davant de Lalola). 
Finalitzarà a les 21 h amb el lliurament de 
trofeus al local que patrocina la competició.

Ja es coneixen les dates en què aniran 
concloent els diferents campionats que cada nit 
es disputen a aquesta nova ubicació 
del volei platja (motivada per les obres 
del passeig).

Els dies 24 i 25 d’agost a les 22 
h es disputaran les finals de les 
competicions a.2 i a.3.

En les mateixes dates i a la mateixa ubicació 
es disputarà el ja conegut torneig júnior de 
volei platja, en horari de tarda les 17 h.

Per informació i inscripcions de les activitats 
relacionades amb el volei: CME o Lalola platja 
del Clot).

Volei platja en marxa
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El divendres passat va finalitzar 
la segona quinzena del Primer 
Campus Jordi Pablo Ripollés. Tots els 
participants van rebre un diploma 
i una foto amb Jordi Pablo recollint 
el baló signat com a record. Tots els 
participants interessats a adquirir la 
foto del grup poden pasar per Foto - 
Arts (plaça Jovellar).

Enguany l’escola ha fet 10 anys, tots 
junts hem fet possible que aquesta 
escola siga referència de moltes 
escoles de la Comunitat Valenciana. 
Com tots els anys la F.F.C.V. fa entrega 
dels títols aconseguits i el Vinaròs 

Clausura 
del campus 
Jordi Pablo 
Ripollés

sempre està present recollints els seus. 
Així mateix recordar-los que prompte 

començarà la temporada 2010-2011, els 
interessats a jugar en l’escola futbol base 

Vinaròs poden trucar als telèfons 639 454 
222 o 615087912, també poden trobar 
la informació a la web del club: www.
futbolbasevinaroscf.com.

El C.F. Albocàsser se adjudicó con 
todo merecimiento el decano Torneo 
de L’Avellà que este año cumplía su 35ª 
edición.

Al final del primer tiempo los jugadores 
que prepara el míster Ximo Calaceit ya 

vencían por un claro 3 a 0 con goles a 
cargo de Guillamón y Vicent, que logró 
perforar la meta langostinera en dos 
ocasiones. Al final del encuentro, el 
capitán del Albocàsser recibió el trofeo 
conquistado brillantemente después de 

realizar un gran partido ante un Vinaròs 
que siempre dio la cara.

Hay que destacar que a esta final 
acceden los dos equipos que han sacado 
mejor resultado contra el conjunto 
anfitrión, el C.F. Catí.

El C.F. Albocàsser, 
ganador del Torneo 
L’AvellàL’Avellà

Gaspar Redó

C.F. Albocàsser  3
Vinaròs C.F.   0



El divendres 6 d’agost al bell mig del 
passeig de Fora del Forat l’orquestra 
Vinaròs Band i Venen va celebrar el 
seu vinté aniversari i com en els millors 
aniversaris no hi va faltar de res, fins 
i tot un saborós pastís elaborat per 
Pastís arran del cartell commemoratiu 
confeccionat per David Aguado. 

Va ser una nit especial on no tan 
sols ells van bufar les espelmes amb 
el número 20, sinó també les dones, 
ja que gràcies a elles han complit 
dos dècades. També va tindre lloc 
una actuació dalt de l’escenari on 
les reines de les comparses van 
mostrar un excel·lent ritme amb les 
diverses cançons que van interpretar 
l’il·usionador equip de Vinaròs Band 
i Venen, acompanyant-los també 
moltíssima gent que es va apropar 
fins al passeig marítim..

El divendres 6 d’agost al bell mig del 
passeig de Fora del Forat l’orquestra 

de la Vinaròs 
Band i Venen
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Unos amigos en la recreación de la batalla del Ebro en Fayón 
(Zaragoza)

Preparadas para la noche 

mágica de las reinas

El pasado sábado 31 de julio la peña Athletic celebró una gran cena  en la playa para cargar las pilas para la próxima temporada. Aupa Athletic
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Maria, moltes felicitats en el teu 5é aniversari

Agustí Puchal al seu apartament de Benidorm i llegint les notícies de Vinaròs amb el ‘7 Dies’

Mireia con su primo Pablo

Felicidades a Ana y Pedro. Vuestra  familia y amigos de Vinaròs, que os queremos mucho os deseamos mucha suerte en vuestro día… nos vemos hoy sábado día 14 
en Zaragoza!

El dia 17 de juliol es van casar el Sergi i la Laia a l’església de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell i el preciós banquet 

va tindre lloc a Can Ribas a Bigues i Riells. Moltes felicitats de tota la família de Vinaròs.El dia 17 de juliol es van casar el Sergi i la Laia a l’església de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell i el preciós banquet 

Lupe i Juanma passejant per Benidorm. Al fons, la famosa illa

societat

Sábado 14 agosto 
20.30h

Actuación en la carpa 
Avda. Atlantico (Fora Forat)






