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“Per una Nova Cultura 
Urbanística” presenta el ca-
tàleg del patrimoni a protegir

Visita institucional de 
Pedro Antonio Ríos al 
passeig marítim

El Vinalab servirà per 
evitar la “fuga de talents i la 
deslocalització d’empreses”

Vinaròs eleccions 22-MLluís Batalla, 
Esquerra Vinaròs/Els Verds
“La creació del Consell Local d’Eco-
nomia establirà les bases del futur”
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Xe, quin quadre

Centre del 
Coneixement

És temps de noves tecnologies i hem 
d’estar al dia en la innovació, pel que hem 
d’estar contents perquè l’Ajuntament de 
Vinaròs ja fa temps que ho té prou clar 
i per això està construint el Centre del 
Coneixement, i per tant, podrem presumir 
de ser el primer d’estes característiques 
de la Comunitat Valenciana, una actuació 
impulsada pel govern d’Espanya. I és que 
realment les empreses el que necessiten és 
aconseguir èxits en el mercat, i això podria 
ser una de les solucions per incentivar i 
impulsar la creació d’empreses de base 
tecnològica, i és que hem d’estar preparats 
per a tot i Vinaròs té ara una oportunitat 
única amb el Vinalab, on a més de les 
empreses, ajuntaments i universitats, els 
ciutadans també tindran accés i utilització 
directa de les innovacions i avantatges 
de la societat de la informació, implicant-
se i participant en els projectes que es 
desenvolupen al Centre del Coneixement, 
on a més, la ciutat guanyarà un nou 
auditori que anirà molt bé per a reunions 
i actuacions musicals. A més de la primera 
setmana de la primavera, també cal 
destacar la visita del director general de 
la Sostenibilitat de la Costa a Vinaròs, per 
vore in situ les obres de remodelació del 
passeig marítim, donat que l’obra segueix 
endavant per part del govern d’Espanya 

Castelló, un any més i seguint la tradició, celebra les festes fundacionals de la Magdalena fins al 3 
d’abril, pel que l’escut de Vinaròs és ben visible al carrer Major de la capital de la província. 

i que totes les previsions continuen 
apuntant que per a la Setmana Santa el 
túnel que s’ha construït entre l’avinguda 
de Jaume I i el carrer de l’Àngel podria 
obrir-se al trànsit. Una altra cosa és l’aleta 
de formigó que s’ha fet dalt de la seua 
entrada, al passeig de Sant Pere, que a 
més de treure visibilitat al passeig marítim 
desentona bastant del seu entorn, pel que 
hagués pogut quedar millor una barana 
vidriada i no l’impacte visual que tenim a 
hores d’ara, i no precisament a quota zero, 
pel que abans d’entregar l’obra es podria 
rectificar com potser també tocarà fer 
amb d’altres elements al llarg del passeig 
marítim, i si no, la pròxima legislatura.



3

n. 502 - 25 de mar•  de 2011 actualitat

A.C.

La oficina ubicada en el edificio conocido 
como Pirulí, en la que actualmente se está 
gestando y desarrollando el Vinalab hasta su 
próxima implantación en el edificio que se 
está construyendo en el PAI Verdera, acogía 
una reunión informativa para mostrar en 
qué momento se encuentra este importante 
proyecto pionero en la Comunidad Valenciana. 
El equipo responsable de la implantación del 
Vinalab, que abrirá sus puertas el próximo otoño, 
estaba representado por sus responsables, 
Tony Collado y Antonio Valanzuela, quienes 
ofrecían, acompañados por el primer edil 
Jordi Romeu, los aspectos principales sobre 
los que se sustenta esta iniciativa que tiene 
como objetivo, como sucede con el resto 
de los Centros de Conocimiento, conseguir 
éxitos en el mercado aportando soluciones 
que mejoren los resultados de las empresas en 
I+D+I. Como indicaban Collado y Valanzuela, las 
administraciones juegan un papel importante 
como apoyo a la inversión en la infraestructura 
inicial y de los proyectos de I+D+I, aunque sin 
financiarlos, ya que el Vinalab se sustentaría con 
un sistema de inversión de gestión cofinanciada 
entre el sector público y el privado. 

Ser trata de trabajar con objetivos de 
rentabilidad económica para ser autosuficientes, 
prestando servicios de mercado a las empresas. 
Así, el Vinalab será el primer centro de estas 
características que se pondrá en marcha en esta 
Comunidad, ya que se está trabajando en la 
creación de una red de centros de la Comunidad 
Valenciana que incluirá también proyectos en las 
provincias de València y Alacant.

El centro, que va a contar con un gran 
equipamiento solamente en impresoras 3D, 
puede tener una inversión que alcanzaría 
los 60.000 euros. Se integrará en un edificio 
sostenible que podrá impulsar y acercar las 
nuevas tecnologías al segmento infantil a través 
del contacto con centros educativos, organizar 
cursos dirigidos a la tercera edad para ampliar 
sus conocimientos tecnológicos, facilitar la 
relación del trabajador autónomo o empresario 
con las nuevas tecnologías o recoger ideas 
de jóvenes emprendedores para ayudarle a 
gestionarlas y ponerlos en contacto con el 
ámbito adecuado. En  este sentido, Valanzuela 
explicaba que se trata de evitar la “fuga de 
talentos”, y centralizar en la ciudad la posibilidad 
de que los jóvenes con una formación puedan 

construir en Vinaròs su plataforma laboral, en 
vez de tener que marcharse fuera de la ciudad 
para desarrollarse profesionalmente. 

Según Collado, el Vinalab acercará Vinaròs a 
la Universidad además de constituir también un 
observatorio, ya que actualmente son muchas las 
ciudades de igual o similares características que 
compiten entre sí. Otro de los datos a tener en 
cuenta es que el Vinalab, con una inversión prevista 
que asciende a 3,2 millones de euros, paliará la 
deslocalización de empresas ya que posibilitará 
herramientas tecnológicas suficientes para que 
las empresas opten por permanecer en la ciudad. 
“Será un centro de Internet social”, puntualizaba 
Collado. Entre sus muchas posibilidades, el edificio 
contará con un centro de procesamiento de datos 
de alto rendimiento (CPD), con conectividad IP 
inalámbrica, con un sistema acústico inalámbrico, 
con video-proyectores, creación y edición 
multimedia, pizarras digitales, cámaras de vídeo 
streaming, equipamiento específico para personas 
con discapacidad, parqué informático, vivero 
virtual y la anteriormente citada impresora y láser 
3D. Valanzuela daba relevancia a la participación 
social como uno de los factores clave para el buen 
funcionamiento del Vinalab.

El pionero Vinalab 
abrirá sus puertas el 
próximo otoño
El Centro del Conocimiento servirá para evitar 
la “fuga de talentos” y la deslocalización de 
empresas, además de suponer un complemento 
a la industrialización de Vinaròs

El Vinalab, junto al proyecto del 
polígono industrial y el Proyecto 
Castor, como indicaba Valanzuela, 
están construyendo otro de los pilares 
económicos a desarrollar aún en Vinaròs: 
el industrial, que se unirá a sectores 
tradicionales como el turístico, el 
comercial o el de servicios.

Así, Valanzuela manifestaba que para 
dar un impulso definitivo al proyecto 
“hacía falta un alcalde valiente” y que las 
empresas, a su vez, apostaran, “ha sido 
una oportunidad” declaraba. Respecto 
a objetivos marcados, estos se centran 
en la mejora de la competitividad de las 
empresas en el contexto global en el 

que tienen que competir, con especial 
hincapié en las pymes, educar en el uso 
de las nuevas tecnologías para convertir 
a Vinaròs en referente en el terreno 
de la e-administración e impulsar e 
incentivar la creación de empresas de 
base tecnológica. El edificio iniciará su 
equipamiento a finales de abril. 

Construyendo un nuevo sector económico en Vinaròs 



Una de les primeres experiències vinculades 
amb la política que recorda Lluis Batalla el situa 
a la infantesa, en un context familiar. Va ser una 
situació “engrescadora” viscuda l’any 1975, i 
que aconseguiria construir els primers esglaons 
d’un inventari polític viscut, llavors, des dels 
seus ulls de xiquet. “El meu pare i jo anàvem en 
tren cap a Portbou, a buscar el meu iaio Joan, 
anarquista dels de Durruti. En trobar-nos, l’home 
va començar a maleïr al dictador al mateix tren, i 
entre la cara blanca de mon pare i la roja de mon 
iaio... bé, aquell esclat de llibertat em va semblar 
emocionant”, recorda. Batalla comptabilitza 
a la seua trajectòria vital “35 anys vivint la 
política”, i remarca amb convicció que disposa de 
l’experiència suficient, “patint polítics mediocres i 
també bons polítics, com per haver aprés alguna 
cosa”. Pel representant d’Esquerra Vinaròs, que es 
presenta a les eleccions amb confluència amb Els 
Verds del País Valencià, la política, a nivell personal, 
aporta “responsabilitat” i compensacions, també, 
a través del treball quotidià amb les companyes 
i els companys “la política i els ideals aporten 
coherència en tot allò que fas. També aporta una 
organització estricta del temps diari”. Respecte 
a l’evolució de Vinaròs, Batalla afirma que “és la 
ciutat de referència al nord del País Valencià”, 
comenta, i afegeix, “no tenim castells, però tenim 
empenta, a nivell econòmic i social, i hem d’estar 
convençuts d’això”. “Ara Vinaròs és la ciutat dels 
projectes aturats, i cal considerar perquè estan 
aturats i com es poden acabar”.

Què és el que ha canviat a Esquerra Vinaròs des 
de l’anterior candidatura?

Hem guanyat en estructura de partit, hem guanyat 
en compromís amb la societat, hem crescut en 
credibilitat com a força d’esquerres que lluita pels 
interessos de la nostra gent, hem entès que el treball 
d’un partit d’esquerres ha d’estar constantment 
present i així hem actuat. Ha estat una feina esforçada, 
de corredors de fons, però que vista l’acceptació per 
part de la nostra gent, val la pena. Veig a la resta de 
partits i nosaltres som aire fresc.

On queda situat Vinaròs dins del País que 
defensa el seu partit?

Vinaròs és el melic del País Valencià i ens mantenim 
com una aldea gal·la dintre de l’ocupació romana dels 
populars. Vinaròs ha de ser l’inici de moltes coses el 22 
de maig, com que la lluita contra el PP comença poble 
a poble i no des d’una victòria a unes Corts. Vinaròs 
ha de ser també el punt de partida on es marque el 
camí de l’alternativa real al PSOE, i que altres opcions 
agradables que es queden en la superfície dels canvis, 
acaben mostrant la seva cara com a aliats del Partit 
Popular. L’aire fresc sempre entra pel nord.

Quina seria l’aposta, des d’Esquerra Vinaròs, 
per tal de dinamitzar l’economia a Vinaròs?

Podríem analitzar-ho amb unes breus pinzellades, 
per sectors. Al sector primari, cal buscar a l’agricultura 
sortides comercials per tal de ser distribuïdors i no 
quedar-nos en productors, i pel que fa a la pesca seria 
positiu buscar una uniformització de preus respecte 
a poblacions veïnes. Un associacionisme sòlid és 
fonamental. Respecte al sector secundari, pel que 
fa a la construcció, seria possible facilitar els tràmits 
per a sol·licitar permisos; abaratir els costos de la SS 
no depèn de nosaltres; en indústria, hem de ser més 
proveïdors que productors, més arriscat aquests per la 
deslocalització de la mateixa indústria. Cal recuperar 
també al consumidor, que oblida a voltes que “allò 
que és barat acaba sent car”. Finalment, el sector 
terciari, en hostaleria, tenim una competència molt 
forta a Peníscola i La Ràpita, a més hem d’acabar amb 
la manca d’infraestructures hoteleres; cal també tenir 
clar que no es tracta de baixar preus sinó de mantenir 
una bona relació qualitat/preu. Al comerç, un dels 

 “La creació del Consell 
Local d’Economia serà un 
moment important per tal 
d’establir les bases del futur”
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nostres principals pulmons econòmics, cal vetllar 
per a que el Mercat acabe funcionant, perquè és 
clau per l’efecte imant que té en el moviment de 
persones al voltant del nostre centre comercial. El 
petit comerç tindria una sortida si en lloc d’abaratir 
preus per a competir amb els gegants optés per 
l’especialització.

Algun projecte a destacar dins del programa 
per les eleccions de maig? 

Tenim molts projectes, alguns d’ells no tenen 
res a veure amb obres arquitectòniques. Un 
dels principals i dels primers que abordarem, 
serà posar fi a l’espoliació que Vinaròs pateix 
des del 1995, per part de la Diputació de 
Castelló. Volem que les contribucions tornen a 
Vinaròs, i que nosaltres, els nostres gestors, els 
nostres economistes, les gestionen vistes les 
contraprestacions partidistes que Fabra i acòlits 
fan ara per ara. Els més de 250.000 euros que es 
cobren per la gestió d’uns diners que no veiem 
no són un regal. Esquerra- Vinaròs li diu a Fabra: 
“Amb els nostres diners, ja no jugaràs més”. Els 
arguments de fraccionar el pagament de les 
contribucions a la Diputació ens sembla un favor a 
Fabra i un greuge a la gent de Vinaròs. Engegarem 
també el Consell de Ciutat com a òrgan consultiu 
i de participació, en què els representants de 
l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers 
principals; des del primer dia hem de recórrer 
als nostres talents locals. La recuperació social 
i econòmica del mateix Ajuntament és clau per 
a futures inversions. Assegurar que a Vinaròs no 
només paguem la gent de a peu, sinó tots aquells 
que fan negoci a costelles del nostre territori, és 
un acte de responsabilitat cap els vinarossencs 
i vinarossenques. Totes les iniciatives que 
tenim planificades es basen en dos grans pilars 
programàtics: la promoció econòmica i la inversió 
social del i en el municipi.

Quins són els departaments als quals se li 
donaria més importància des del seu partit?

Urbanisme, perquè estem davant d’un 
moment crucial de cara al nostre futur i al de 
les properes generacions, que condicionarà la 
vida laboral i familiar de tots i totes. Hisenda 
perquè estem en un forat que ens impedeix 
fer projectes de futur; més que augmentar 
impostos es tracta de recuperar allò que no 
ingressem, i no malbaratar el que tenim. La 
creació del Consell Local d’Economia serà 
un moment important per tal d’establir les 
bases del futur. Igualtat i Benestar Social és 
un punt clau. Cap empresa que col·labore 
amb l’Ajuntament serà contractada si no té 
un Pla d’Igualtat per als seus treballadors i 
treballadores.  Participació Ciutadana ha de 
tenir una nova dimensió molt més participativa 
demanant suport al ciutadà però també donant-
li ajuda davant la situació econòmica que estem 
travessant. Limitar-ho a preguntes de Plens 
és pobre. Participació Ciutadana ha de tenir 
una partida pressupostària a l’elaboració dels 
Pressupostos per a donar veu a la gent del poble.

És imprescindible la revisió del PGOU?
El PGOU 1998 es basava en una llei que el 

Parlament Europeu declarà legal; a banda d’això, 
qui va dissenyar el Vinaròs “del futur” es va 
oblidar que un pla d’ordenació és un instrument 
d’ordenació integral que ha de permetre el 
creixement urbanístic ordenat i sostenible de 
Vinaròs tenint en compte les nostres particularitats, 
i va portar edificis de grans dimensions que cap 
constructora d’aquí podia dur endavant, les que 
van vindre de fora es van cobrir d’or i Rokiski es 
va cobrir de glòria, només cal recordar Zona Nord, 
Cossis, Aiguaoliva, la invasió de Sòl de Riu, Serra 
de l’ermita, La Closa, el repartiment absolutament 

desequilibrat dels serveis bàsics dins del terme, 
el desequilibri en les altures. La trajectòria de 
Rokiski és de manual, “manual bàsic de l’aprenent 
a urbanista”. Una vegada més, els nostres talents 
han de ser tinguts en compte, i és el moment de 
propiciar un concurs d’idees i veure quin Vinaròs 
volem.

Quina és l’actitud amb la qual es presenten a 
les pròximes eleccions de maig?

Al 2007, vam tenir la primera prova de foc i vam 
sortir prou airosos, i en aquests darrers quatre anys 
ens vam traçar l’objectiu de ser el principal referent 
de l’esquerra a Vinaròs. Podem dir que hem estat, 
en primer lloc, lleials als nostres electors. Al 2011 
volem adquirir compromisos i ser lleials al nostre 
poble. Volem ser govern de tots els vinarossencs i 
vinarossenques, fent política d’esquerres.

En quin grau creu que canviarà el paisatge 
polític al consistori de Vinaròs després de 
les eleccions?

Tot depèn de l’abstenció. La por que ara 
mateix té el PP és l’abstenció. Si aquesta és 
alta, 35% o més, tenen la majoria absoluta, la 
qual cosa per a totes i tots és dolent: els fills 
del dictador són pitjors que ell mateix. Ja 
saben, si creuen que la sanitat va bé, que no 
hi ha llistes d’espera, que no falten escoles 
a Vinaròs, que tot el món que necessita ajut 
per la dependència l’obté, que hi ha suficient 
personal als Jutjats,... opten pel PP. L’entrada 
d’Esquerra-Vinaròs a l’Ajuntament desitgem 
que siga decisiva, perquè canviarà el paisatge 
ressec i desèrtic en idees, per un altre més 
respirable i positiu.

Des d’Esquerra Vinaròs pensen que poden 
arribar a  ser claus per tal de conformar un 
equip de govern?

A Vinaròs, Esquerra vol ser decisiva per a 
poder garantir un futur més sòlid a les properes 
generacions, i això només pot fer-se des de 
l’equip de govern; pretendre manar sense estar 

a l’equip de govern ha portat, com hem vist en 
aquests quatre anys, a voler penjar-se medalles 
i afavorir als amics. Políticament, aquesta línia 
d’actuació dels que eludeixen responsabilitats 
és inacceptable. Assumir aquestes és un 
principi bàsic de la política.

Amb quins partits estarien disposats a 
pactar?

Amb aquells que ens puguen mirar 
als ulls sense vergonya, amb aquells que 
tinguen coherència en l’acció, amb aquells 
compromesos amb la nostra gent i no amb 
els seus càrrecs i la seva política. Amb el Partit 
Popular ho veiem impossible, perquè els partits 
que posen cortines de fum a la vergonyosa 
política sanitària, educativa, d’inversions 
socials, no mereixen la nostra atenció; ni 
probablement al BLOC, perquè pactem amb 
partits, no amb franquícies amb criteris tèrbols 
(El que avui és un sí, demà és un “potser”).

Com veuen el panorama polític en general 
al País Valencià?

El Partit Popular ha treballat molt bé 
la pèrdua de valors cívics i democràtics, 
l’electorat que veu el PP com una agència de 
col·locació a dit i el vota és tan corrupte com el 
mateix partit. El PP ha treballat els nuclis amb 
més densitat de votants, amb obres i projectes 
absurds, que ha restat inversions a la resta del 
País en infraestructures bàsiques. El PSOE no fa 
bé les transicions i tria candidats que ben bé 
podrien estar treballant al PP. Mal panorama. 
La mediocritat cultural, l’autoodi i la grisor 
intel·lectual està instal·lada al País, per això li 
diuen Comunitat .

Creu en la democràcia participativa? 
La força de l’esquerra no és la banca, ni les 

corporacions, ni tampoc les fundacions... La 
força de l’esquerra hauria de ser el capital 
humà, un capital des de fa dècades oblidat, i 
que nosaltres, Esquerra-Vinaròs recuperem 
aquest capital humà de manera resolta i 
atrevida.

Un instant per l’oblit...
En el temps, intento no oblidar el Convent 

com a espai cultural perdut. Més recentment, 
la planificada, finançada i elaborada destrucció 
del Barranc d’Aiguaoliva.

I un moment per recordar.
Espero d’ací un temps recordar que va 

haver-hi un partit nou d’esquerres, valencià 
i republicà, que va aturar la destrucció 
d’Aiguaoliva. És inacceptable que d’una 
il·legalitat es vullga obtenir una moneda de 
canvi per a construir.

“Vinaròs ha de ser l’inici 
de moltes coses el 22 de 
maig, com que la lluita 
contra el PP comença 
poble a poble i no des 
d’una victòria a unes 
Corts”
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El domingo día 20 el subdelegado del 
gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, 
visitaba acompañado por el primer edil, 
Jordi Romeu, el Centro del Conocimiento. 
Esta es la primera infraestructura de 
estas características que se construye en 
la Comunitat Valenciana y su entrada en 
funcionamiento en primavera coadyuvará 
al fomento de la actividad empresarial. El 
coste de la obra, cuyo presupuesto asciende 
a 3,2 millones de euros, ha sido aportado 
por el gobierno de España a través del Plan 
Avanza del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y créditos del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO). Se trata de un edificio de nueva 

construcción que se ubica sobre un 
solar de 4.494 metros cuadrados, 
en la zona del PAI de Verdera. Las 
obras que ejecuta Renos están muy 
avanzadas, por lo que se espera 
que la finalización de las mismas se 
produzca durante la próxima primavera.

El Centro de Conocimiento de Vinaròs es una 
de las primeras instalaciones de este tipo que 
se construyen en la Comunidad Valenciana. 
La nueva infraestructura está concebida para 
ser una eficaz herramienta de trabajo para  la 
creación de empresas y para la apuesta de éstas 
por la innovación, la calidad, la excelencia y el 
I+D+I.

La planta baja constará de zonas comunes, 
cafetería, zona Wifi, dos aulas de formación y un 
auditorio con capacidad para 150 personas. En 
la planta superior habrá espacios de formación 
y aprendizaje, áreas de apoyo a la empresa y de 
fomento del empleo, así como varias salas de 
reunión. La multifuncionalidad de los tabiques 
hará posible la realización de exposiciones en 
esta planta.

Lorenzo y Romeu visitan 
el Centro de Conocimiento 
El Vinalab se construye con una aportación del 
gobierno de España de 3,2 millones de euros

Finalment, sí hi haurà pacte d’esquerres a 
Vinaròs. Així ho anunciaven des d’Esquerra 
Vinaròs (EV) i des d’Els Verds del País Valencià 
(EVPV), dos forces polítiques que presentaran 
candidatura conjunta per a les pròximes 
eleccions de maig. Els portaveus dels dos 
partits, Lluis Batalla i Ramon Adell, signaven 
un compromís “gens improvisat” davant 
les càmeres després de mesos de reunions, 
uns encontres dels que EU, a principis de la 
setmana passada, es desmarcava, quedant fora 
finalment del pacte. En aquest sentit, Batalla 
manifestava que el fet que EU hagués sortit 
no implicava un trencament entre les altres 
forces d’esquerra, “no acabem d’entendre 
els motius de la seua sortida” indicava el 
portaveu d’EV, el qual afegia que “hem estat 
molt generosos amb EU, penso que després 
de la tasca que ha fet durant els darrers anys 
tenia preparat el tercer lloc, era impensable 
un segon lloc vista la tàctica mostrada per EU 
els darrers anys: desaparèixer i reaparèixer als 
pocs mesos de les eleccions com a salvadors 
de la societat vinarossenca”. Un pacte que 
resulta complicat quan s’anteposa les sigles 
del partit davant dels interessos de Vinaròs, 
segons incidia el portaveu d’EV, el qual aposta 
per fer un equip de treball per a 4 anys, enlloc 
“d’una UTE”. 

Segons opinava Batalla, 
ha sigut “molt fàcil” el 
contacte amb Els Verds, 
amb Ramon Adell i amb 
els membres del seu 
partit, “perquè hi havia la convicció que 
s’havia de fer alguna cosa d’una vegada 
per totes a Vinaròs”. Batalla destacava 
d’Adell el fet que el temps “ha engrandit 
la seua figura política”, ja que va tindre la 
“generositat l’any 2003 de fer una cosa que 
ha sigut incapaç de fer un partit durant 
els 4 últims anys: assumir responsabilitats 
de govern, que és el que se li demana 
a la gent d’esquerra”. Batalla afirmava 
que Adell va assumir un desgast per una 
feina que amb el temps s’ha vist valorada, 
sobretot en el departament de Participació 
Ciutadana. “Estem en un moment molt 
gran de la política d’esquerres a Vinaròs”, 
assegurava Batalla, a col·lació del “gest de 
generositat tan gran” realitzat per Adell, 
“haurien d’aprendre esta gent que diu 
que aquí es mira molt pels personalismes” 
replicava Batalla, afegint que aquestes 
declaracions eren “excuses”. Així, Adell no 
ha imposat anar en cap lloc de la llista, 
sinó que, segons explicava Batalla, ha 
preferit deixar pas a persones del seu partit 

perquè puguen estar  per davant d’ell, la 
qual cosa l’engrandeix encara més”. Batalla 
negava que existís un pacte tancat amb 
EU, “sempre han tingut damunt la taula el 
lloc número tres, ara passarà a formar part 
d’Els Verds del País Valencià. A Vinaròs de 
cracks en som 28.000, són els que cada dia 
s’aixequen per anar a treballar”. 

Per la seua part, Adell declarava que ja 
des de l’any 1999 estava intentant que les 
esquerres formaren coalició de manera 
conjunta, i que s’havia fet evident durant 
les reunions que des d’EU s’havia anteposat 
les sigles, “este és el motiu pel qual EU no 
està aquí a la taula”. El territori compartit 
per ambdues formacions polítiques es 
reduiria a que, com remarcava Adell, 
“som de Vinaròs, som d’esquerres, som 
republicans”. Així, els dos partits formarien, 
segons opinaven els seus portaveus, “una 
proposta d’esquerres el suficientment 
seriosa”

La pròxima setmana es farà la presentació 
de les persones que ocuparan els llocs segon 
i tercer en la llista de la coalició d’esquerres.

Esquerra Vinaròs i 
Els Verds del País 
Valencià presentaran 
candidatura conjunta

La coalició d’esquerres es fa pública després de 
mesos de negociacions i de que, finalment, EU 
abandoni el pacte
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El director general de Puertos, Aeropuertos 
y Costas, Carlos Eleno, visitaba esta semana 
Vinaròs para inaugurar el Punto de Acceso al Mar 
construido en el contradique de las instalaciones 
portuarias de la ciudad y que ha contado con 
una inversión a cargo del gobierno valenciano de 
alrededor de 355.000 euros que ha posibilitado la 
construcción de una rampa que conecta el mar con 
una explanada de unos 1.300 metros cuadrados. 
Un acto al que asistían el primer edil, Jordi Romeu, 
y miembros del PP local, como el portavoz popular 
Juan Bta. Juan. 

Eleno citaba el puerto de Vinaròs como ejemplo 
a desarrollar en otras instalaciones portuarias de 
la Comunidad Valenciana, consensuados en su 
origen, a partir de que se aprobara el Plan Especial. 
El director general de Puertos explicaba que el 
uso de la zona destinada al Proyecto Castor será 
“muy aprovechable” para la ciudad de Vinaròs, 
además de haber conseguido que el área sea la 

plataforma del proyecto y que la instalación, por 
lo tanto, se localice definitivamente en la ciudad. 
Según Eleno, el PAM deberá esperar al traslado 
del varadero para poder obtener una dársena 
pesquera totalmente operativa. A continuación 
se seguirá con el proyecto de remodelación del 
puerto, la construcción de la lonja, el traslado de las 
instalaciones pesqueras a la nueva dársena, sacar a 
concurso las instalaciones náutico-deportivas que 
quedarán en la dársena antigua y finalizar el Plan 
Especial de todo el litoral de Vinaròs para que pueda 
concebirse en su totalidad el Plan Especial del 
puerto. Así, Eleno concretaba respecto al PAM que 
en el desarrollo de la náutica deportiva los puertos 
secos podrían dar una superficie adicional para 
aquella gente que pueda tener una embarcación 
relativamente pequeña. Además, Eleno añadía que 
se está pensando en la forma de gestionar el punto 
de acceso del puerto de Vinaròs, “sería bueno en 
temporada estival poder tener algún concesionario 
que fuera capaz de racionalizar el uso, sobre todo de 

tener los remolques bien colocados”, indicaba. Con 
esto se conseguiría, según señalaba, incrementar el 
sector de la náutica deportiva en aquellas personas 
que no disponen de una embarcación que por su 
volumen no está integrada en un club náutico pero 
sí que demandan a la Generalitat que se les permita 
acceder de una manera segura con su embarcación 
al medio del mar”. Si hubiera concesionarios 
interesados en la gestión de los Puntos de Acceso al 
Mar, declaraba Eleno, “como por ejemplo los Clubes 
Náuticos que puedan existir en cada uno de los 
puertos, rápidamente se llegaría  a un acuerdo con 
ellos porque es una rampa para utilizar por todo el 
mundo”. 

Por su parte, el primer edil, Jordi Romeu, 
destacaba que el PAM posibilitará una oferta 
turística para una clase media que no pertenezca 
a ningún club, “es un servicio más que se da y su 
éxito estará en la gestión de ese punto. Debemos 
felicitarnos porque la ciudad de Vinaròs se va a ver 
mejorada”.    

Eleno inaugura el Punto de Acceso al Mar 
del puerto de Vinaròs
Se está planteando la gestión del PAM sobre todo durante la época estival con el objetivo de “racionalizar el uso”

A.C.

El portavoz del PP local, Juan Bautista 
Juan, informaba del resultado de las re-
uniones que mantuvo la semana pasada 
en València en distintas “conselleries”.

Juan ha anunciado en primer lugar que 
el próximo martes día 22 por la mañana, 
con la asistencia del Director General de 
Costas de la Conselleria d’Infraestructures, 
se procederá a la inauguración y puesta 
en servicio de la rampa de acceso libre al 
mar del dique de poniente del puerto de 
Vinaròs.

Por otro lado ha realizado un repaso a la 
situación de los cuatro proyectos del plan 
Confianza que Vinaròs tiene aprobados 
por un importe de 5,6 millones de euros. 
El Molí Noguera a punto de terminarse, 
el de pluviales realizándose a cargo de la 
empresa Vaersa y la adjudicación del Plan 
Integral de Accesibilidad básico que salió 
a licitación a principios de febrero por un 
importe de 2’09 millones de euros y que 
ayer mismo se procedió a la apertura del 
sobre nº 3 del proceso de adjudicación 
entre las 36 empresas que se presentaron 
y “me alegra el poder anunciar -ha dicho 
Juan Bautista Juan- que ha sido una em-
presa de Vinaròs la que ha presentado la 
mejor propuesta, valorada aproximada-
mente en 1’7 millones de euros, concre-
tamente una UTE de la que forma parte 
la empresa Ombra de Vinaròs”. Según 

informaba Juan, la Generalitat ha tenido 
que sortear muchos obstáculos por tener 
que “reconducir” un proyecto enviado 
inicialmente por el Ayuntamiento de Vi-
naròs, “que ni siquiera era proyecto, hasta 
hacerlo viable y poder llegar al día de hoy 
en que finalmente se adjudica la obra”. El 
plazo de ejecución de las obras de accesi-
bilidad está fijado en ocho meses.

Juan también ha dado cuenta de su visi-
ta a la Conselleria de Cultura y Esports para 
interesarse de la situación del proyecto 
para la piscina cubierta. Sobre este proyec-
to incluido en el Plan Confianza, Juan ha 
destacado que en la reunión mantenida 
con el director general Mateo Castellá y 
los técnicos de la Conselleria le han hecho 
partícipe que “ha sido el último proyec-
to que entró en la Conselleria de todos 
los presentados al Plan Confianza, se han 
resuelto todas las anomalías en tiempo 
récord y en este momento está en dispo-
sición de ser licitado, ya que se cuenta por 
parte de la Generalitat con la consignación 
presupuestaria debidamente firmada por 
el conseller de economía Gerardo Camps 
por un importe de 2.345.704 euros y que 
al ser un proyecto cofinanciado se está a 
expensas que, por parte del Ayuntamiento 
de Vinaròs, se certifique la disponibilidad 
del importe de la diferencia hasta los 2’9 
millones, que asciende a 570 mil euros.

Se adjudican las obras de accesibilidad y la 
piscina a punto de licitarse

Redacción 
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El edil de Medio Ambiente y Urbanismo, 
Javier Balada, anunciaba la semana pasada 
que los residuos urbanos de Vinaròs son ya 
actualmente trasladados a Jumilla, “ya no se 
vierten en el vertedero municipal, que como 
sabéis es un vertedero alegal”. Así, hasta que 
esté en funcionamiento la planta de tratamiento 
de Cervera, los residuos serán trasladados a 
esta ciudad para su posterior tratamiento. Un 
traslado que efectúa la empresa Vaersa y que 

supondrá un incremento en los gastos para 
el Ayuntamiento de Vinaròs desde donde 
se deberá confeccionar una tasa que refleje 
este aumento por el traslado y tratamiento, 
aunque, aseguraba Balada, la recogida de 
residuos continuará siendo gratuita para los 
vinarocenses.  

Además, la semana pasada se llegaba a un 
acuerdo con los propietarios de los terrenos 
de la Ciudad Deportiva, concretándose así 

la permuta con los terrenos propiedad del 
Ayuntamiento ubicados en la calle Yecla, 
frente al colegio Manuel Foguet, por lo que 
actualmente estos terrenos han pasado a ser 
propiedad de las familias Verdera Balanzà, 
como indicaba Balada, “se ha hecho la permuta 
y se han cambiado estos terrenos, que tienen 
2.614 metros de superficie”. “Se ha cambiado 
por 65.000 metros en la Ciudad Deportiva”, 
explicaba. 

Vinaròs ya traslada 
sus residuos urbanos 
a Jumilla
El traslado y posterior tratamiento supondrá un 
aumento en los gastos del Ayuntamiento que 
quedará reflejado en una tasa que dejará fuera la 
recogida de basuras

A.C.

Por otro lado, Balada clarificaba el 
“problema” que existió la semana pasada 
con los comerciantes del mercado, al cruzar 
estos sus vehículos para impedir las obras 
de apertura de una zanja en la calle San 
Pascual, donde actualmente está instalado el 
mercado provisional. “Iban a hacer una zanja 

para la luz”, precisaba el edil de Urbanismo, 
añadiendo que la empresa encargada de la 
remodelación del mercado creía que podía 
acometer de manera conjunta la actuación 
que debe hacer de enlace con el paseo 
marítimo, “cuando nos enteramos de lo que 
pretendía la empresa fuimos y aclaramos 

las cosas, la empresa comenzará a hacer 
esta zanja cuando realmente se hagan las 
obras de la calle San Pascual, que será lógico 
hacerlo todo a la vez”. El edil de Urbanismo se 
responsabilizaba a sí mismo de esta actuación 
y pedía disculpas a los comerciantes del 
mercado. 

Balada clarifica “el problema” con los comerciantes del mercado

El director general de Sostenibilidad de 
la Costa y el Mar del MARM, Pedro Antonio 
Ríos, realizaba una visita a las obras del paseo 
marítimo y el túnel subterráneo, una visita hace 
tiempo programada para realizar el seguimiento 
al desarrollo de una remodelación de la que 
actualmente se culmina su tramo final. Ríos 
estuvo acompañado por el subdelegado del 
Gobierno Antonio Lorenzo, por el primer edil 
Jordi Romeu, por el edil de Urbanismo Javier 
Balada, y por el arquitecto del proyecto Vicente 

Guallart, así como por diferentes miembros del 
equipo de gobierno. 

Ríos trasladaba su satisfacción porque en 
momentos de crisis se ve el esfuerzo de 10 
millones de euros que son útiles para las “dos 
grandes filosofías” que el gobierno quería poner 
en marcha con esta obra. Una de las líneas 
directrices iría dirigida, según Ríos, a criterios de 
sostenibilidad, “hemos soterrado la circulación 
de los vehículos, hemos dado protagonismo 
a los ciudadanos y hemos recuperado el 

concepto de accesibilidad, lo que significa 
que el litoral es para el disfrute de todos”, 
precisaba el director general.  Las obras del 
paseo con las que se ha actuado en 600 metros 
lineales contemplan, entre otras actuaciones, 
la construcción de gradas y escaleras para 
que los usuarios puedan sentarse y observar 
el mar sin barreras arquitectónicas. El MARM 
financia con 10.324.400 euros este proyecto, 
que tiene previsto finalizar las obras a finales de 
septiembre de este año.

Ríos destaca el esfuerzo en 
la inversión de 10 millones 
de euros en un proyecto que 
aúna la filosofía del MARM
El director general de Sostenibilidad de la Costa y 
el Mar del MARM afirma que con la remodelación 
se da protagonismo a los ciudadanos

A.C.

Por su parte, Romeu destacaba que los objetivos 
marcados por el equipo de gobierno se habían 
conseguido, como la recuperación de la fachada 
marítima, “y una recuperación en la línea ideológica 
del Ministerio, la de recuperar espacios para los 
peatones”, una apuesta, como añadía Romeu, 
conjunta “que el Ministerio apueste fuerte por 
una infraestructura de este tipo pasaba por una 
recuperación del frente marítimo de una ciudad 

como Vinaròs, en la que todo el frente urbano da 
a una playa tan extensa como es la playa del Fortí”. 
La visita, según apuntaba el primer edil, ponía 
“el granito de arena para que el túnel en la mayor 
brevedad posible pueda ponerse en circulación, 
porque va a desatascar parte del tráfico”. Romeu, 
quien recordaba la “grandísima” inversión realizada 
por el Ayuntamiento en la primera y segunda fase 
de las obras, agradecía el impulso económico 

ofrecido desde el Ministerio para acometer la 
tercera y cuarta fase de las mismas, circunstancia 
que habría fructificado en una remodelación con 
colaboración “a dos bandas”. Además, el primer edil 
agradecía también la coordinación ofrecida por 
parte de Lorenzo, desde hace seis años, además de 
la colaboración de diferentes políticos, tanto desde 
el Congreso como desde el Senado y la Dirección 
General de Costas.

Romeu desea que el túnel subterráneo pueda ponerse en circulación lo antes posible
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Cristina Barrera és la nova incorporació a 
la llista del Bloc que era presentada aquesta 
setmana a la seu dels nacionalistes. Barrera, que 
ocuparà el lloc número 4 a la llista que ha de 
concórrer a les eleccions, té 35 anys i és tècnica 
i educadora en Medi Ambient i administrativa, 
i serà la responsable de les àrees de Turisme i 
Joventut. Com ella mateixa declarava, “estic 
orgullosa i satisfeta pel recolzament mostrat 
pels meus companys del BLOC de Vinaròs i per 
la meua família, i és una mostra de confiança 
que hagin pensat en mi per fer tota aquesta 
tasca”. En quant al projecte turistic del BLOC, 
Barrera concretava que es vol dotar la ciutat 
d’un projecte sòlid i estable que no estiga 
condicionat per interessos partidistes, ja que 

Vinaròs té cultura suficient per poder 
tenir un turisme de qualitat, no sols a 
l’estiu, sinó els 365 dies de l’any”.

Respecte a l’àrea de Joventut, la 
actualment número 4 manifestava 
que es pretén que la joventut dispose 
de llocs d’acollida per aquest sement 
d’edat, “la ciutat té moltes carències en 
aquest aspecte, la major preocupació que té 
el jovent a Vinaròs és la feina”, indicava Barrera, 
la qual assenyalava que des del BLOC es vol 
crear una borsa de treball, un taller d’ocupació 
i demanar “definitivament” una Escola Oficial 
d’Idiomes, “a més, continuem amb la nostra lluita 
de demanar un local d’assaig”, una proposta que 
es sumaria a la idea d’oferir concerts de grups 

de la ciutat i comarca que pretén desenvolupar 
el BLOC, així com ampliar les zones wifi, crear 
carrils bici, “volem que els joves de Vinaròs 
siguen escoltats”, resumia Barrera, recordant 
que a la ciutat existeixen col·lectius de gent jove 
que actualment “no se sent escoltada per ningú”. 
La número 4 de la llista del BLOC remarcava 
l’optimisme dels nacionalistes, “Vinaròs té futur i 
aquest futur passa pel BLOC”, afirmava. 

Una tècnica en Medi 
Ambient ocupa el lloc 
número 4 de la llista del BLOC

Barrera seria la responsable de les àrees de Turisme i Joventut

D’altra banda, el portaveu i edil nacionalista 
Domènec Fontanet, informava que per 
a l’elaboració dels pressupostos se li va 
proposar al regidor d’Hisenda, Juan Antonio 
Beltrán, que durant l’any es contemplés la 
col·locació de baranes de protecció al Pont 

Roig, punt que dóna pas a la depuradora, a la 
ciutat esportiva o “a l’antic pas de RENFE”, com 
precisava Fontanet, afegint que “des de que el 
pont es va donar al municipi, no s’ha fet cap 
tipus d’arrenjament”, criticava Fontanet. A 
més, el portaveu del BLOC recordava a l’equip 

de govern que queda per a dur a terme la 
millora i condicionament del pàrquing de 
l’avinguda Tarragona. Actualment, segons 
opinava, seria un bon moment, ja que està 
també en marxa la millora del pàrquing 
ubicat al Camí Fondo. 

Baranes per al Pont Roig i millora del pàrquing de l’avinguda Tarragona

Respecto a las declaraciones realizadas en 
rueda de prensa por el portavoz del PP local, Juan 
Bta. Juan respecto al Plan Confianza, el edil de 
Urbanismo manifestaba que esta iniciativa, surgida 
desde la administración autonómica, debía 
destinar a Vinaròs 5.600.000 euros, cantidad en la 
que quedaron enmarcadas, tras su aprobación en 
Pleno, cuatro obras que debían desarrollarse en la 
ciudad, como el techo del Molí Noguera, el Plan de 
Accesibilidad, adjudicado a una UTE que incluye la 
empresa Ombra, el Plan de Pluviales, que aún no 
está adjudicado, y la piscina municipal, proyecto 
que fue presentado en último lugar, como 
explicaba Balada. Así, la visita a las “Conselleries” 
de Cultura y Deportes e Infraestructuras habría 

causado “sorpresa” al equipo de gobierno, 
porque “de repente” el consistorio debía 
pagar 571.000 euros.  Además, Balada 
puntualizaba que la piscina municipal, ya 
en el año 2.006, se aprobó que entrase en el 
proyecto de instalaciones deportivas, que, como 
en el caso del campo de fútbol en su momento, 
contaba con un 66% a cargo del Ayuntamiento y 
con un 33% a cargo de Diputación y Generalitat, 
“cuando presentamos en el Plan Confianza el 
proyecto de la piscina, nos pedían si el proyecto 
estuvo aprobado en algún presupuesto o tenía 
alguna ayuda”, precisaba el edil, quien añadía 
que, efectivamente, se comunicó que el proyecto 
había sido incluido en los planes de instalaciones 

deportivas, en el que la Diputación participaba 
con 571.000 euros. Así, Balada explicaba que 
la Generalitat ha contabilizado el coste de 
la construcción de la piscina, que se eleva a 
2.900.000 euros, “de los que 571.000 euros son 
cofinanciados, pero por la Diputación provincial, 
nunca por el Ayuntamiento”. Quien debe hacer 
el pago de 571.000 euros es la Diputación, punto 
este que está aprobado incluso en Pleno, como 
manifestaba Balada, quien atribuía esta cuestión a 
un lapsus de los técnicos.

Balada puntualiza quién 
debe pagar el proyecto de 
la piscina municipal

La foto recull un 
instant durant la firma 
de la permuta entre 
l’Ajuntament de Vinaròs i 
la família Verdera Balanzà
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El secretari general dels socialistes 
valencians i candidat a la Presidència de 
la Generalitat, Jorge Alarte, va participar 
en la presentació de les candidatures 
municipals de la província de Castelló 
amb el ministre de la Presidència, Ramón 
Jáuregui. A l’acte també va intervindre 
el candidat a l’alcaldia de Castelló, Juan 
María Calles; el secretari general de la 
província de Castelló Francesc Colomer; 
i el candidat autonòmic per la província 
Francisco Toledo.

A la imatge, Jorge Alarte amb membres 
de la candidatura de Vinaròs durant l’acte 
de presentació dels candidats.

El PSPV-PSOE 
de Vinaròs amb Alarte

Els passat dimecres 23 de març, 
va tenir lloc a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal, organitzada 
per la Confraria de Jesús Natzarè 
i Sant Sepulcre, la conferència 
del Natzarè i el seu missatge al saNt 
sepulcre, a càrrec del Pare Alejandro 
Moral, O.S.A., una de les figures més 
rellevants de l’ordre de sant Agustí, 
comunitat religiosa a la que ha 
estat històricament molt vinculada 
la confraria. El Pare Moral, que 
des de l’any 2004 es procurador 
general de l’ordre de Sant Agustí 
davant la Santa Seu a Roma, i 
president del Secretariat de Justícia 
i Pau de l’Ordre, amb presència 
a l’ONU; va abordar al llarg de la 
seua dissertació, l’anàlisi dels últims 
moments de la vida de Crist, (des de 
la detenció a l’hort de les oliveres, 
fins a la seua crucifixió i mort), a la 
llum de les evidències històriques, 
tant de textos canònics (Lluc, 
Mateu, Marc i Joan), com profans 
(textos de Sèneca, Plutarc, Suetoni, 
etc.), així com des de les evidències 
arqueològiques. No en va, el pare 
Moral va excavar dintre del recinte 
de l’església del Sant Sepulcre de 
Jerusalem, al que es considera el 
promontori del Gólgota, on segons 
la tradició va tenir lloc la crucifixió. 

Poc a poc es van anar desgranat 
aspectes poc coneguts d’aquest 
passatge, origen en gran mesura 
de la Setmana Santa. Així el pare 
Moral, va analitzar l’organització 
històrica del Senedrí, les atribucions 
polítiques de Pilat, les veritables 
motivacions de caire polític de la 

condemna a Crist, el caràcter de 
les tortures que va rebre, les raons 
de la mort, els motius de Josep 
d’Arimatea per soterrar el seu cos, 
etc. En definitiva, una altra mirada, 
a una història comptada any rere 
any, mitjançant els passos, durant 
les processons de dijous Sant.

Per finalitzar el pare Moral, 
va sorprendre als nombrosos 
assistents, aportant dades 
cronològiques, sobre la vida de 
Jesús, afirmant que la seua vida 
pública no duraria més d’un any o 
any i mig, en contra dels tres any 
que estableix la tradició. Així mateix, 
i a la llum de les dades històriques, 
Jesús va morir a l’edat de 35 o 36 
anys i no a la simbòlica de 33. En 
definitiva un passeig erudit i molt 
documentat per la vida de Jesús, 
tot un privilegi.

‘Del Natzarè i el seu missatge al Sant Sepul-
cre’, una conferència del Pare Alejandro Moral

Redacció
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La portada del “Diariet” de esta semana pasada me ha recordado 
aquel paseo de mi juventud: era corto, desde el grupo escolar hasta 
el puerto, muy concurrido en verano. En invierno el pasear era por la 
calle Mayor, travesía Safont, plaza La Mera, calle Socorro, plaza Jovellar 
y la de la iglesia, los chicos hacíamos el paseo en dirección contraria a 
la de las chicas y así nos encontrábamos. En el paseo había otro banco 
de las mismas características y una baranda muy artística, lástima 
que nuestro querido Vinaròs no tenga ningún rincón para hacernos 
rejuvenecer a los mayores con los recuerdos y darle una característica 
que no tiene. En aquel entonces también la plaza La Mera era algo 
muy propio de nuestra ciudad, todo se ha modernizado y no querría 
que nadie interpretara lo escrito como una crítica, no. Simplemente 
es un recuerdo de una persona ya mayor que, al ir adquiriendo años, 
nos hacemos nostálgicos. No hace tanto escribí lo visto en Nules, no 
tenemos nada como aquello, para los de mi edad sólo está la iglesia, 
la ermita, y, díganme, ¿qué más? Y yo no lo conocí, pero en lo citado 
todo lo que se puede ver en su interior no tiene más de 75 años. 
Sería interesante y bonito si se hace algún libro de aquella ciudad de 
antes de los años 50, seguro que la gente mayor agotaríamos pronto 
su edición sobre todo si estuviera dotado más de fotografías que de 
otra cosa. Es lógica la modernización, voy a atreverme a decir que 
necesaria, pero de no dejar nada quizá también sea algo exagerado. 
En fin, como siempre terminaré diciendo que soy atrevido al opinar 
sobre algo que no entiendo, quizá todo lo escrito sea por lo dicho 
anteriormente, “la nostalgia”.

Como comenté la semana pasada, ya terminaron los carnavales con 
el éxito de siempre y siguiendo la costumbre ya estamos preparando 
otra de las grandes celebraciones del primer semestre. Cuando salga 
este semanario faltará menos de un mes para la Semana Santa, 
las cofradías ya se están reuniendo y los que participamos en las 
celebraciones preparándonos. En la coral que pertenezco, con los 
ensayos para el pregón del 16 del próximo mes y otras actuaciones 
de la citada semana también se oyen los ensayos de las bandas de 
corneta y tambores. Ya lo he comentado en más de una ocasión, el 
primer semestre se hace más corto por la serie de celebraciones y 
fiestas que empiezan con el día de Reyes y terminan con las fiestas 
y ferias de San Juan y San Pedro, fiestas que con Carnaval y Semana 
Santa duran esto, una semana.  

La diferència entre una dictadura feixista i una de democràtica 
està en el fet que la primera prohibeix i l’altra impedeix. És una 
diferència subtil, però determinant per diferenciar una societat 
rebel d’una de domesticada. Les tiranies de “palo i tentetieso” són 
visibles als ulls de la població més inquieta que viu intensament 
la necessitat de trencar les cadenes. Les tiranies democràtiques 
combinen el bastó amb la safranòria (a més safranòria menys 
bastó), actuen en nom del poble i de la llibertat d’expressió, 
permeten a la població votar en unes eleccions manipulades per 
afavorir el bipartidisme, però impedeixen que puga accedir a la 
sobirania, marginant-la de les decisions que determinen el seu 
present i futur.

Si pensar sobre el món que ens envolta, decidir com volem 
viure i treballar, com volem vestir i menjar, com volem el nostre 
poble i les relacions amb el veïnat; si el coneixement d’on venim 
i on anem, què és just o injust, el significat de la democràcia, la 
llibertat i la sobirania; si tot això no parteix de nosaltres, de les 
nostres reflexions contrastades sense condicionaments externs; 
si tot ens arriba de l’Estat i els poders econòmics, a través del seu 
aparell propagandístic, institucions acadèmiques i multinacionals 
de la informació, és que vivim en la més execrable dictadura de 
“cuello blanco”. 

La diferència entre el pastor alemany i el llop és que el primer 
s’acostuma al pinso i renuncia a la llibertat, mentre que el segon 
es resisteix a la domesticació. Les dictadures tercermundistes 
castiguen el llop i aquest es revolta, les dictadures occidentals 
l’han domesticat i convertit en pastor alemany.

La població europea està integrada en el pensament únic i diu, 
com una sola veu, que no està preocupada perquè l’accident de 
la central japonesa servirà per millorar les garanties de seguretat 
de les nostres centrals. La població europea, d’una sola veu, afirma 
que les forces aliades no ataquen Líbia per controlar el petroli, sinó 
per protegir la població civil contra la dictadura de Gaddafi. Per 
què negar el que és tan evident? 41 anys de bones relacions amb 
Gaddafi i de repent... Què passa amb dictadures com les de Iemen, 
Israel o el Marroc, serà que no tenen petroli?

El llop mata just per sobreviure i conservar la llibertat de ser 
com és. El pastor alemany, esclau dels plaers de l’estòmac, quan els 
amos diuen que maten per assegurar-li la subsistència, mira cap a 
una altra banda i continua menjant sense remordiments.

Pensar amb 
el cervell de l’Estat

Ramon Puig

Les notícies dels nostres pobles
www.news.vinaros.net

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com
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Juan Bautista Juan
Se acerca la próxima cita electoral, faltan dos 

meses para las elecciones y desde el equipo 
de gobierno, por muy malas expectativas que 
tengan, vuelven a la misma senda de hace 
cuatro años, volviendo a entonar la misma 
“balada” de siempre: y es que esta vez, puedo 
prometer y re-prometo, por tercera vez, que 
me vuelvo a votar a mi mismo. La pregunta 
que nos viene a la cabeza es simple, sencilla 
y transparente: ¿Todavía hay alguien en 
Vinaròs que pueda confiar en ellos? Lo cierto 
es que cuatro años atrás la esclavitud a las 
promesas se evaporó rápidamente a cambio 
de un puesto a costa de  aquello que debería 
medir nuestra calidad como personas: nuestra 
palabra. Una palabra que nosotros hemos 
mantenido durante toda la legislatura con 
una oposición ejercida desde la posición 
del partido que más votos recibió por parte 

de los ciudadanos, en búsqueda de apoyos 
para llevar adelante aquellas propuestas que 
consideráramos oportunas e interesantes para 
nuestra ciudad, de forma seria y respetuosa, y 
más contundente y severa en otras ocasiones 
frente al menosprecio habitual al que nos 
ha sometido un alcalde que nunca supo 
estar a la altura de las circunstancias que lo 
encumbraron al lugar que ha ocupado durante 
este mandato. No es nuestra intención actuar 
como juez y parte en esta causa y tenemos 
muy claro que por muchos pactos que se 
pretendan gestar en la sombra, deberán de 
ser nuevamente los ciudadanos que, ideología 
política de un lado y con los ojos abiertos, sean 
capaces no solo de juzgar aquello que ya han 
hecho, sino teniendo claro la capacidad de 
hacer cosas durante los próximos cuatro años. 
Desde nuestro grupo municipal tenemos claro 

como queremos gestionar nuestra ciudad y 
vamos a presentar próximamente nuestras 
propuestas para hacerlo siendo muy realistas, 
no solo con la situación actual de nuestro 
Ayuntamiento sino también la de nuestros 
ciudadanos. Para ello contaremos con un 
grupo de personas formadas para ello, con 
ganas e ilusión renovada de la que carece 
el actual equipo de gobierno y sobretodo 
con una experiencia adquirida durante estos 
cuatro años en los que hemos descubierto que 
aquello que nos ha brindado el actual equipo 
de gobierno es lo que no queremos para 
nuestra ciudad: confrontación, menosprecio 
y escasez de diálogo. Si algo tenemos 
claro es que dialogando podemos llegar al 
entendimiento y para empezar a construirlo 
necesitamos además de nuestro compromiso 
el apoyo de nuestros ciudadanos.

Con la cabeza bien alta

Hi ha moltes curiositats 
lingüístiques per tot el món. 
Una d’aquestes fa referència a 
la nostra llengua, ja que ningú 
es pot creure que per culpa del 
nostre president del PP es deixe 

de veure la TV3 en aproximadament el 50% 
del territori que tenia aquesta TV i la llengua 
amb la que transmet és la pròpia. Televisió 
totalment en català i que com a mínim és una 
televisió digna i que es pot veure. 

Hi ha moltes curiositats, com les que ens 
aporta el nostre company Josep Lluís Salvador 
que ens informa que al món hi ha unes 7.000 

llengües i mai se n’havia sentit res d’una que 
fins ara era totalment desconeguda “el Koro”, 
parlada al nord-est de l’Índia per unes 800 
persones, completament diferent als dialectes 
i llengües del seu entorn. Només té un 
problema: quasi tots els parlants són persones 
grans i gairebé no hi ha joves ni xiquets, per 
això hi ha el perill que desaparega prompte. 

També hi ha una altra llengua, amazònica, 
que només té un parlant i no és una persona, 
és un lloro, el qual a hores d’ara ja s’haurà mort 
i una altra llengua desapareguda.

No deu ser això el destí que vol per a la 
nostra llengua el nostre Honorable President?

Com anunciàvem la setmana passada, el 
dia 25, havia de venir a fer una xerrada sobre 
“El paper d’Internet en la informació política” 
Vicent Partal, xerrada que ha estat postergada 
al dia 15 d’abril degut a un judici que té 
pendent, en companyia d’altres periodistes, 
per un afer ocorregut fa 2 anys, quan uns joves 
que celebraven una victòria del Barça van 
ser agredits i ferits per unes pilotes de goma 
suposadament llançades pels mossos.

Recordeu. La xerrada serà el proper 15 d’abril 
a les 19:30h a la Casa de la Cultura, per parlar 
sobre “el paper d’Internet en la informació 
política”. 

Curiositats de les llengües

És normal en temps d’eleccions fer 
pronòstics sobre els resultats de les mateixes 
i clar, Vinaròs no podia ser menys i també 
juga al joc de pronosticar.

Pel que es pot observar a Vinaròs, aquest 
any en les eleccions municipals es presenten 
sis forces politiques. Sis forces de diverses 
ideologies, funcionament i comportament, 
motiu pel qual la ciutadania té més opcions 
per fer els seus pronòstics, que passen per 
moltes i diverses variades opcions, encara 
que com tots sabem, les veritables opcions 
són les que escollirà el poble el dia 22 de 
maig.

Però bé, posat a opinar sobre els 
pronòstics de Vinaròs, quina solució seria 
per al poble un Partit Popular amb majoria 

absoluta? És que no coneix ja la ciutadania 
un Ajuntament governat amb majoria del 
Partit Popular? I ja sabem quines han sigut 
les seves conseqüències... En què ha canviat?

També hem vist i comprovat com ha estat 
fent oposició durant els últims 8 anys, i és 
aquesta la manera de fer oposició d’un partit 
amb aspiracions a governar Vinaròs.

Què passaria si l’opció fos per tercera 
vegada el Partit Socialista i el Partit de Vinaròs 
Independent? No n’hi ha hagut prou amb 8 
anys de govern, amb una alcaldia alternativa, 
per a demostrar a la ciutadania del que han 
sigut capaços de fer i com ho han fet?

Què podrien aportar que no hagin ja 
aportat els darrers 8 anys governant junts? 
Perquè per a aportar més del que ja hem vist, 

crec que la ciutadania no li ha sortit molt 
rentable.

Suportaria la ciutadania de Vinaròs 4 
anys més un mateix Ajuntament després de 
l’experiència dels últims 8 anys?

Quina opció és el BLOC si es donés una 
altra vegada l’opció de ser la clau de la 
governabilitat. Potser no han sigut prou 4 
anys per a comprovar la governabilitat que 
ha exercit? A qui votaria en aquesta ocasió 
perquè després no hagués d’arrepentir-se? 
amb qui pactaria? Assumiria responsabilitats 
i competències o seguiria com fins ara de 
seient en seient buscant on millor acoblar-se?

Però com ja he esmentat, aquest any en 
Vinaròs hi haurà més opcions per governar, 
canviar i pronosticar.

Pronosticar
Manuel Villalta

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

                   Primera visita gratuita

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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Jordi Moliner Calventos

L’educació i el saber-estar dels socialistes, són moltes voltes 
criticades per no ser més contundents a l’hora de defensar-se davant 
les mentides i bajanades que surten diàriament a la premsa local des 
de les seus del PP i Bloc.

Però la última del senyor Jordi Moliner ja és la gota que ha fet vessar 
el got...

La setmana passada, vam poder llegir les paraules d’aquest erudit, 
a qui tots coneixem per la lloable tasca que desenvolupa com a fidel 
escuder de Fontanet i del PP.

Ell acusava al senyor alcalde de malgastar els diners de la família 
Romeu repartint torradetes de pa als comparseros, titllant-lo d’acte 
electoralista... des d’aquí demanem un aplaudiment per al geni del 
secretari local del Bloc per la seva intel·ligència felina.

Com pot un personatge de tal calibre acusar al senyor alcalde 
d’electoralista i aprofitat??

O tenim molt mala memòria, o molt poca vergonya....
No podem permetre que es demanen explicacions al senyor alcalde 

de la seva vida privada, de com gasta els seus diners, repetim, els seus 
diners, ja que si entrem tots en aquest joc, més d’un sortiria corrent.

Senyors del Bloc, encara que els últims intents per desmarcar-
se del PP han estat dignes dels millors temps d´Esteso i Pajares, no 
han d’oblidar mai que els favors es tornen amb favors, i si el paper 
que els han assignat des d’Arxipreste Bono 46 baixos, és el de “poli 
malo”, estem d’enhorabona, perquè seran unes eleccions la mar 
d’entretingudes.

Qui més parla, és 
qui més ha de callar

Maribel Sebastià

Cada dos anys passa una cosa molt curiosa, apareix una 
mutació dels polítics que es transformen amb una nova fase, els 
inaugureitors. Ara toca la transformació dels polítics locals i del 
País Valencià. Començarem pels del País Valencià: ara a finals de 
mes ens inauguraran l’aeroport de Castelló, un aeroport que a 
més de no ser encara operatiu ja ens ha costat un fum de milions 
d’euros, entre publicitat, patronatges d’equips de futbol i coses 
que no sabem, a més dels sis euros que haurem de pagar per 
cada viatger que no vinga fins als sis-cents mil anuals, per no 
parlar del monument a Fabra que rondarà els tres-cents mil euros. 
I com no, a final de mes ens vindrà el Molt Honorable president 
de la Generalitat a enganyar-nos, perdó, a inaugurar l’ampliació de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, una inauguració buida de contingut 
doncs encara no han ampliat la plantilla ni poden fer-ho per falta 
de diners, i de voluntat política, els pot més la lluïmenta que el 
treball. Ja sabíem tots que fins que no aplegaren les eleccions no 
inaugurarien l’hospital, només les urgències, perquè només era 
canviar el personal de lloc, i després diuen que pensen en solucions.

Ara, al nostre Ajuntament també en tenim d’aquests espècimens, 
ara bé, aquí com que no hi ha res per inaugurar ens volen tornar 
a pegar la volteta pel Vinalab, quantes vegades ha sortit per 
la televisió? I en roda de premsa? Això que no està ni acabat. Ja 
que, si no ens tornen a portar a aquesta obra, a on ens portaran? 
Al mercat em sembla que no s’atreveixen a ficar-hi els peus, ho 
farien si tingueren una mica de vergonya. Al passeig diuen les 
males llengües que fins al setembre res de res, que no queden 
diners, per això ara treballen molts menys operaris. La residència, 
tot i que ja han fet rodes de premsa encara falten molts mesos. 
El centre d’ocupació tampoc, les obres del carrer barranc tampoc, 
el projecte del polígon industrial tampoc. El parc multiusos i zona 
verda de Vinaròs tampoc. El desviament de la N-340 tampoc. Ara 
sempre poden anar a fer rodes de premsa a la planta del Castor o 
a la redona de l’heliport que tan orgullós està l’equip de govern. 
Moltes coses volien fer de cara a les eleccions i no els han sortit 
bé les coses, això passa quan es pensa més en el partit i el sou que 
cobren que en el futur de la nostra ciutat.    

Inaugureitors
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

José R. Tárrega Esteller

Mentre algú pense en mi, mai seré mort. 
Mentre Tàrrega parle malament de Migjorn, 
és que ho fem bé

Al final el “mal s’enfotrà de l’ungüent”. El Sr. 
Tàrrega com que no ha anat a l’escola del “Siruela”, 
deu creure que tots som com ell, com allò que 
diuen els castellans “del ladrón i su condición”. 
Per descomptat que aquet Sr. no es cap lladre, 
és un pobret errat de comptes, però ell i el 
seu partit han portat el poble de Vinaròs a la 
possible (?) fallida, amb totes les sentències que 
ens amenacen, si com sembla, són desfavorables 
als habitants d’aquest poble. Aquet Sr. deu creure 
que estem en una dictadura corrupta, que pot 
dir les falsedats i mentides que vullga, donar les 
culpes als altres del seu nefast pas com a regidor 
en el govern de l’Ajuntament de Vinaròs, en les 
files  del PP, comandat per l’ínclit Jacinto Moliner.

Al final “El mal se’n fot de l’ungüent”. Ara ens 

vol passar comptes a Migjorn. Els comptes els 
ha de donar el PP, no sols a Migjorn sinó a tot el 
poble, i vostè Sr. Tàrrega com a irresponsable, 
component d’un equip de govern que va 
enderrocar el convent Sant Francesc, i que 
segons diuen va beneficiar a l’edifici veí amb 
dos altures més. Si aquest fet fóra veritat (no ho 
creiem, doncs si ho sigués seria alguna cosa més 
que una barrabassada) millor estaria calladet 
com ha estat fins ara, que de xulos, malparlats, 
ofenedors i malcriats en sobren, però els fa falta 
molta gent amb pedigrí democràtic (alguns no 
han anat a l’escola del “Siruela)”.

“Equivocant-se s’aprèn”, però alguna persona 
està encabida en fer-se el roí de la pel·lícula, no 
sabem si és perquè no dóna per a més, o és per 
fer bo al senyor JBJ, com passa a les pel·lícules 
de lladres i polis. Però el que vol Migjorn, com 
suposem que volen altres entitats i el poble, és 
saber qui ha fet que tinguem les amenaces de 

sentències milionàries que ens tocarà pagar 
al poble. Si és com sembla per una gestió 
d’enderrocament, per motius gens polítics, que 
la seva mala gestió estiga avalada amb el seu 
patrimoni. No hem de ser els altres vinarossencs 
els que hàgem de pagar les malifetes dels polítics, 
siguen els que siguen. Quan el 18 del novembre 
passat el Sr. Tàrrega va fer unes declaracions a 
la premsa, en referència al pàrquing i passeig, 
demanava responsabilitats als polítics, 
“xapuceros”segons ell, nosaltres vàrem exclamar: 
Visca!! el PP té un exregidor “que val la pena”, 
que assumirà responsabilitats i pagarà de la seva 
butxaca el que haurem de pagar nosaltres, ens 
referim a Vandowska, Arizmendi, carrer Major, 
zones verdes... va ser un miratge, ha semblat un 
“becerro” que ha sortit a la plaça, que va boig i ho 
envesteix tot, especialment a l’AVV Migjorn. 

www.avmigjorn.org                    

Tàrrega, teatre al carrer

Si la democracia despeja la mente, será 
evidente el que sea un plato de muy mal gusto 
democrático que una minoría quiera imponer 
su gusto político a una mayoría. La cuál, y ante 
ese inapeticible plato político, irá, políticamente, 
desganándose y dejando que la democracia sea 
un asunto de los políticos.

Cuando ojeo en la vinarocense prensa local las 
ofertas político-culinárias de la semana, lo hago 
a salto de mata; es decir, que no miro hacia la 
haute cuisine o, si se prefiere, hacia la cocina de 
alto copete, que levanta más columnas de humo 
que la pipa de un indio. Lo cuál es una señal 
inequívoca de que a sus cocineros, ya en plena 
faena, se les está subiendo sus progre humos a la 
cabeza, incluso más allá de sus altísimos gorros. 

Mientras que sus menús, tan caseronamente y 
tan ortodoxamente elaborados, van llenando los 
espacios públicos de un rancio sabor democrático.

Ante el empuje devastador de la política progre, 
lo más prudente es el de inclinarse hacia aquellos 
menús que llenen el estómago y que el bolsillo ni 
lo note. Por ejemplo: un platazo completamente 
arrocero, que aunque llene la tripa de granos, 
el bolsillo apenas lo notará. Y en esa estábamos 
cuando un fuerte olor a ajo empezó a tocarme las 
narices. Y no porque el bulbo no me guste, sino 
porque fuera demasiado temprano para empezar 
a abrir boca. Que en Vinaròs no se vive para 
comer. Y craso error el mío, ya que no se tratará de 
olor a ajo, sino del menú “mucho hemos cocinado 
para el pueblo y mucho nos queda todavía por 

cocinar”, que la cocina independiente viniera 
repitiéndole más que el ajo. Una cocina esa de 
3 tenedores o de 3 pinches de cocina, que muy 
familiarmente fueran asistidos por sus 7 primos. 

Las elecciones municipales están a la vuelta 
de la esquina, en la que se juntan la avenida de 
Don Cambio y la llegada de Doña Permuta. Que 
se abrazarán seguro. Y que cantarán a dúo una 
estremecedora saeta a su querida Alcaldía, al paso 
de ésta hacia la lista más votada. Mantengamos 
limpio el pueblo. No sea que el electorado 
resbale con una cáscara de plátano, se diera un 
coscorrón, extraviara el valor intrínseco del voto 
y, por tercera vez consecutiva, Vinaròs tuviera que 
sufrir ante un alcalde por accidente y ante una 
Alcaldía, competitivamente, limitada.

A.M. Mota Sainero

La democracia aplicada a la gastronomía

Leo lo que escribe J. Antonio Beltrán y pienso 
que ha perdido la noción de la realidad y sólo 
se presenta como un socialista que intenta 
avasallarnos con argumentos falaces sobre la 
honradez, la corrupción, el estado del bienestar, 
el paro o el desarrollo económico.

Hay que ser un desmemoriado para intentar 
negar y olvidarse de lo mucho realizado con el 
gobierno popular en Vinaròs, o para no recordar 
el caso de los GAL, que en la época de González, 
su ministro  Barrionuevo junto con Vera y San 
Cristóbal, ingresaron en la cárcel por encubrir a 
Mister X.

Hay que tener muy poca memoria para no 
recordar la estafa de las viviendas de UGT, o 
el caso “Ibercorp” en el que el gobernador del 
Banco de España, M. Rubio protagonizó el 
mayor escándalo financiero de la historia de 
la democracia, los despilfarros de la Expo de 

Sevilla, los “Juanes” Guerra de Andalucía, el caso 
Roldán (director de la Guardia Civil), la directora 
del BOE, el escándalo de Cruz Roja.

Y en otro ámbito, porqué no recordar que 
las CC.AA. instaladas en el furgón  de cola de 
la economía española, las mas improductivas 
y con los más altos índices de paro, como son 
Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha, 
son aquellas que están siendo gobernadas 
por socialistas y que sobreviven como tales 
gracias a la solidaridad y la “limosna” del resto 
de comunidades.

Más recientemente hay que recordar a 
Montilla, que en ocho años ha arruinado 
Cataluña mientras su mujer ostentaba 16 
cargos remunerados, o José Bono que no puede 
explicar su fortuna, o Manuel Chávez presunto 
implicado en todos los  casos de corrupción en 
Andalucía, o E. P. Touriño que tuvo que salir por 

piernas de Galicia a causa de sus despilfarros.
Hoy, con el socialista Zapatero, vivimos en 

España la peor crisis que hemos conocido, 
congelación de pensiones a los jubilados, 
recorte de sueldos a los funcionarios, recorte 
de libertades individuales, la energía y los 
combustibles mas caros de la historia, y la 
situación de pobreza más alta de Europa, con 
cinco millones de parados y un millón y medio 
de familias sin recursos económicos. Todo un 
récord.  

Pues bien, con este “currículum” todavía 
tienen el cinismo de pedir el voto a los que sus 
políticas más están castigando. 

Las plagas de Egipto comparadas con el 
socialismo español fueron una broma.

Winston Churchill dijo: “El socialismo es la 
filosofía del fracaso, su misión es distribuir la 
miseria de forma igualitaria”

Y yo me pregunto 
¿tendrán memoria los socialistas?
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Ultraligero con acabado en goma antideslizante, auriculares Ultraligero con acabado en goma antideslizante, auriculares 
Hi-Fi con imanes de neodimio y navegación inteligente por Hi-Fi con imanes de neodimio y navegación inteligente por 
categorías y favoritos. Además incluye radio FM con 30 
presintonías. Garantía 36 meses.

Consigue este Reproductor
Multimedia Portatil MP4

Recorta y pega el cuadrado de la izquierda en el cupón que apareció
en el                  extra de Carnaval  (nº 500), junto con el cuadrado que 
apareció la semana pasada (nº 501)  y por sólo 31.50€ podrás canjear 
tu cupón por este reproductor en

$

Oferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de abril

7dies Y pc coste TE OFRECEN UNA OPORTUNIDAD EXCLUSIVA

26-3-2011
Energy™ 2202 2 GB

Energy™ 2202 2 GB
               Av. País Valencià               Av. País Valencià               Av. País Valencià

Nº11 Vinaròs
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En la asociación de Amas de Casa, ubicada en la calle Almería, organizaron 
un baile de Carnaval en el que, además de agudizar la imaginación para 
disfrazarse de las más variadas propuestas, tuvieron ocasión de preparar una 
generosa merienda a base de bocadillos, cruasanes, y delicatessen como el 
mouse de chocolate con corazón de nata. En fin, una tarde llena de bailes y 
disfraces que se sumaba a las actividades carnavaleras de Vinaròs
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Quatre d’ells ja han trobat llar!! 
Anima’t! 
Truca al 678 41 41 21

Es busca família o persona 
que vullga adoptar a aquests 
meravellosos cadells.

La asociación de 
Amas de Casa
de carnaval
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La segona setmana de març ha estat una setmana d’activitat 
docent a la Fundació Caixa Vinaròs.

El dia 17, a partir de les 19.30 h, es va fer una observació 
amb el telescopi de l’observatori de la Fundació. Una vintena 
d’alumnes d’infantil del Col·legi Públic Jaume I amb la seua 
professora van poder veure la lluna en directe. A més de 
l’observació, es va fer una explicació introductòria a les 
característiques lunars. A l’observació també van assistir-hi 
alguns pares i algunes mares.

Al dia següent, el dia 18 pel matí, es va fer una visita 
guiada a l’alumnat del Col·legi Públic Manuel Foguet, també 
d’infantil. Amb les seues professores, van visitar la seu de la 
Fundació i es van sorprendre amb les explicacions del perquè 
s’utilitzaven antigament algunes de les eines exposades, o 
amb els materials emprats per l’artista Rosa Soriano per a la 
confecció de la seua obra, actualment a la Sala d’exposicions 
de la Fundació. 

Una de les coses que més els va agradar va ser el piano de 
Carles Santos, on tots es van voler fotografiar.

a la Fundació 
Caixa Vinaròs

Visites
d’escolars

19



20

n. 502 - 25 de mar•  de 2011

Redacció
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 

Vinaròs ha adquirit set documents dels segles 
XVI i XVII que ja han passat a formar part del 
fons de l’Arxiu Municipal. Es tracta de documents 
que enriqueixen el patrimoni, ja que durant 
aquest segle va desaparèixer a Vinaròs gran part 
de l’arxiu municipal al vendre’s a pes el paper. 
Un d’ells, el més important, és un pergamí del 
segle XVI que recull una sèrie de privilegis reials 

atorgats a la ciutat de Vinaròs entre 1256 i 1568. 
“Teníem constància d’aquests privilegis, però no 
teníem en l’arxiu presència documental, i per això 
és tan rellevant per a nosaltres aquest document”, 
va indicar l’arxiver municipal, Xavier Palomo. Els 
tres pergamins daten de 1592 i 1663 i els quatre 
documents de paper, un conjunt de lletres de 
subastació emesos per la ciutat de Peníscola per 
incompliments de pagament, corresponen a 

dates compreses entre 1619 i 1654. “Les lletres de 
subastació són interessants perquè estableixen 
la relació existent entre Peníscola, Vinaròs i 
Benicarló”, va indicar. Especialment interessant 
és també un document que recull una donació 
d’una comtessa al convent de Sant Agustí, que 
acabava de ser fundat a Vinaròs. Els documents 
estan en molt bones condicions, segons va 
destacar Palomo.

L’Ajuntament adquireix set 
documents dels segles XVI i 
XVII per a l’Arxiu MunicipalXVII per a l’Arxiu Municipal

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de atorgats a la ciutat de Vinaròs entre 1256 i 1568. dates compreses entre 1619 i 1654. “Les lletres de 

La Biblioteca Municipal de Vinaròs acollia 
divendres 18 la presentació del llibre “Dies 
d’Incertesa” de Vicent Cerdà Navarro, mestre 
de primària i autor de diversos treballs literaris, 
actualment presenta en diverses poblacions de 
les nostres comarques la seua última obra, una 
obra teatral ambientada en els dies previs de la 
Guerra de Successió i localitzada a la ciutat de 
Vila-Real. L’acte, conduït pel mestre i conegut 
periodista corresponsal de El Mundo a Vinaròs i 
creador de la revista digital Vinaròs news, Emili 
Fonollosa, destacava que Cerdà ha residit durant 
la seua infantesa a Vinaròs, i que “ha escrit i 
editat ell mateix Dies d’Incertesa, un relat sobre 
la Guerra de Successió però que ja s’ha donat 
a conèixer amb èxit en diferents poblacions 
valencianes i catalanes”. A Vilafranca, a més de 
la presentació del llibre, un grup d’actors de la 
població va realitzar una representació sobre 
alguns dels fragments de la publicació. 

Com Cerdà explicava “el tema de la Guerra 
de Successió el tenim pendent molts, perquè 
gairebé no s’ha tractat. Quan jo estudiava, 
aquesta part de la història no s’analitzava mai. 
I en aquests moments tampoc es tracta com 
s’hauria de fer”, segons va apuntar l’escriptor. 
Segons Cerdà “en aquell moment hi va haver 
un enfrontament entre un rei Àustria i un 
possible rei Borbó que lluitaven pel tron 
d’Espanya, i hi va haver una part guanyadora, 
la part de la Meseta, que va estar al costat 
dels borbons. Per això ara tenim la mateixa 
dinastia, que a part de les dictadures de Primo 
de Rivera i Franco, s’ha mantingut en la línia 
successòria”. 

“El fet que guanyés la versió francesa va 
implicar la forma de fer de França, un estat 
centralista. Castella era el regne, imposava 
la seva llengua i lleis. Els decrets de Nova 
Planta van esborrar tot reconeixement de 

catalans, mallorquins i valencians” va dir 
Vicent Cerdà qui va recalcar que “van guanyar 
i es van imposar, i encara ho estem patint. 
Hi ha un desconeixement real de quina és la 
nostra realitat. Vaig estar en unes colònies 
lingüístiques i vam anar a La Rioja i llavors 
venia gent de Guadalajara i Zamora. Als 
catalans ens anava bé” “En el lliurament dels 
premis Goya el xiquet va donar les gràcies en 
català perquè és un país normalitzat”, segons 
ha assenyalat. “Ara tenim un tema econòmic 
perquè són els que més paguen i menys 
reben. A les colònies en un moment donat un 
de Guadalajara va dir: “i us obliguen a parlar 
tot el dia?”. És un punt d’ignorància que tenen. 
Ells pensen: pobres que els obliguen a parlar 
en català. La ignorància fa el menyspreu” 
incidí l’escriptor, que va apuntar que “si escrius 
en català a TVE no et responen i si escrius en 
anglès sí”.

“En matèria lingüística encara patim 
els efectes de la Guerra de Successió”

Vicent Cerdà:

“El fet que guanyés la versió francesa va implicar la forma de fer 
de França, un estat centralista. Castella era el regne, imposava la 
seva llengua i lleis. Els decrets de Nova Planta van esborrar tot 
reconeixement de catalans, mallorquins i valencians”

Redacció
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Arianna Savall desplegava veles a 
l’Auditori Municipal el passat divendres 18 
per iniciar un viatge musical a partir de dues 
arpes, uns artilugis que en les seues mans 
esdevenien instruments màgics. Les seues 
mans, delicades, extreien una veu fràgil, de 
cristall, però amb tota la força poètica de 
la música antiga. La soprano i compositora 
Arianna ens traslladava mitjançant l’arpa, 
a la seua particular màquina del temps, a 
un setè cel, lloc on, probablement d’existir, 
tots els àngels es diuen com ella, deixant 
clar que també està construïda d’un matèria 
especial, com el seus pares, el violagambista 

i director Jordi Savall i la soprano Montserrat 
Figueras, els quals vam poder escoltar 
a Vinaròs en ocasió del concert oferit a 
l’Arxiprestal amb motiu del IV Centenari.  

El concert de divendres, presentació del 
segon disc “Peiwoh”, signava musicalment la 
setmana amb fermall d’or amb temes com 
“Muerte pequeña”, “Si tornes”, “She moved 
throug the fair” o “La musica callada” situant 
Vinaròs entre les ciutats privilegiades 
en quant a propostes musicals. L’arpa 
d’Arianna navegava per l’espai sota les 
cúpules, guiada pel rostre gravat en fusta 

d’un ancià al frontal de l’instrument, un 
mascaró de proa per conduir el vaixell ple 
de músiques del món. Cants sefardites, 
àrabs, castellans antics, suites celtes, tots 
acompanyats per l’excel·lent contrabaixista 
Petter Udlan Johansen. Qualitat, sensibilitat 
i un exquisit bon gust a l’hora d’escollir les 
peces musicals, que es convertien en joies 
per l’oïda. L’auditori i els profans assistíem 
al prodigi de veure com una veu nua, un 
arpa, un contrabaix i un bol tibetà poden 
oferir tant... acompanyant-te en un viatge 
musical pel món. La nissaga té, sens dubte, 
continuïtat: s’anomena Arianna.  

Arianna Savall 
i la màquina del temps

A.C.

El passat diumenge dia 20 de març, els Nanos 
i Gegants de Vinaròs vam participar en la XVIII 
Trobada de Nans i Gegants d’Alcoi. El viatge va 
ser llarg però va pagar la pena, ja que teníem 
molta il·lusió de viatjar cap a les terres del sud, a la 
comarca de l’Alcoià, terres de moros i cristians, del 
burret i la mentireta. 

El tio Gori i la tia Caballera, els nanos vells i els 
nanos de la familia Ulisses, al crit de “Per Sant 
Jordi i per Alcoi, avant l’entrà!!, vam baixar pel 

carrer Sant Nicolau amb tot el boato de xocorrocs 
i al so de la dolçaina i tabal!!

Ens van acompanyar els gegants de Beniarrés, 
de Benicàssim, i els amfitrions d’Alcoi, amb dos 
grups de danses i cinc gran colles de dolçainers, 
així com un gran nombre de xiquets i xiquetes... 
¡literalment bocabadats!

El tracte de la gent de la colla d’Alcoi va ser 
exquisit, donant-nos per dinar la típica bajoca 

(pebrot o pimentó que diem a Vinaròs) farcida 
d’arròs, a la Llotja de Sant Jordi, obra de l’arquitecte 
Calatrava que imita l’esquelet d’una balena.

Aquestes sortides a altres pobles valencians 
ens anima a continuar amb aquesta llarga tradició 
tant nostra dels Nanos i Gegants, i vore com 
la flama de la nostra cultura l’anem mantenint 
ben viva entre tots, entre moros i cristians, entre 
Castelló i Alacant, entre Alcoi i Vinaròs, entre 
nanos i gegants!

Els Nanos i 
Gegants de 
Vinaròs a Alcoi

n. 502 - 25 de mar•  de 2011
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Quant a ecosistemes i flora, Dídac Mesa remarcava algun exemplar 
en el nucli urbà, com el lledoner del passatge Doctor Santos o un 
exemplar d’olivera ubicada en la partida Salines que podria quedar 
emmarcada en el catàleg d’arbres monumentals elaborat per la Taula 
del Sénia. Interés paisatgístic també conté la vessant nord del riu Sénia, 
com indicava Mesa, o la zona de Planes Altes, lloc on va aparèixer una 
espècie d’alta muntanya que va completar el seu cicle biològic. Especial 
atenció mereix la costa, actualment en recessió, ja que la vegetació es 
veu especialment perjudicada, segons manifestava Mesa, per l’avanç 
urbanístic.   

Per la seua part, Adell apostava per mantindre una ordenació urbana 
amb edificis tradicionals que no trenquen l’estètica del carrer típic 
de Vinaròs ni generen caos urbanístic, uns vials del nucli històric, per 
exemple, en els quals el valor és el del conjunt, no el de l’habitatge a 
nivell individual. Així s’ha elaborat un plànol que, complementat amb 
un molt més antic datat a l’any 1860 que publica Miquel Baila a Lloc, 
vila i ciutat, mostraria la proposta urbanística que defensa la plataforma. 
Les zones més delicades, apuntava Adell, se situen a les Soterranyes, 
a la Serra de l’ermita (zona que requeriria un pla especial), la zona 
d’Aiguadoliva, el nucli urbà, la zona nord, els Cossis, la Foradada i Sòl 
de Riu. 

El següent pas de la plataforma serà  posar en coneixement de 
l’administració local tota aquesta informació per tal de proposar la 
revisió del PGOU amb l’objectiu de protegir el patrimoni. Cal recordar 
que el punt d’inflexió que generava la posada en marxa d’aquest 
col·lectiu va ser les condicions d’Aiguadoliva i la pretensió d’edificar en 
aquella zona. Quant a les causes externes que han propiciat l’aposta 
per una nova cultura urbanística a Vinaròs han sigut la nova carretera 
N-340, la crisi econòmica i la legislació urbanística valenciana. Quant a 
les causes externes, des del col·lectiu assenyalaven el PGOU de Vinaròs 
qüestionat pel disseny i per la gestió. El catàleg de béns immobles i 
espais protegits esdevindria, així, el punt de partida per a la revisió, la 
reforma i la modificació del Pla General.  

“Per una Nova 
Cultura Urbanística” 
presenta el catàleg de 
patrimoni a protegir 

El catàleg elaborat des de la plataforma compta 
amb el suport de diferents associacions de veïns 
i entitats de la ciutat i persegueix l’objectiu 
d’aconseguir la revisió del PGOU

El segon pas realitzat pels 
integrants de la plataforma “Per 
una Nova Cultura Urbanística” 
després de la presentació del 
manifest tenia lloc aquesta 
setmana a l’Auditori Carles 
Santos de la Fundació Caixa 
Vinaròs, amb la presentació 
del catàleg previ de béns 
immobles i espais protegits, 
que, després del primer 
posicionament del col·lectiu 
de professionals i intel·lectuals 
respecte a l’urbanisme que 
s’està desenvolupant a la 
ciutat, ara materialitzaven la 
seua postura mitjançant un 
dossier realitzat per Miguel 
Adell Estudi d’Arquitectura, en 
coordinació amb Arturo Oliver 
arqueòleg, Ferran Royo biòleg, 
Miguel Adell arquitecte, David 
Gómez geògraf, Dídac Mesa 
enginyer forestal i Diana Blasco 
arquitecte. El catàleg, segons 
apuntaven des de la plataforma, 
compta amb el suport de 
diferents associacions i entitats, 
com ara l’Associació de Veïns 
Migjorn, l’Associació de Veïns 
Avenord, Apnal, Associació 
les Soterranyes, l’Associació 
Cultural Jaume I, Amics de 
Vinaròs o l’Aplec del Sénia. El 
catàleg descriu cinc zones en les 
quals hauria de desenvolupar-
se un pla especial de protecció. 

Així, Oliver introduïa el pla 
previ que conté un caràcter 
informatiu en la seua primera 
fase i que donaria pas, 
posteriorment, a un catàleg 

definitiu, en aquest cas ja amb 
caràcter vinculant. Basat en 
una àmplia bibliografia que 
passa per títols publicats per 
associacions culturals, editorials 
i entitats ecologistes vinculades 
a Vinaròs, el catàleg destaca una 
sèrie de zones i construccions a 
protegir en diferents àmbits, 
com per exemple els jaciments 
arqueològics, com l’ubicat a 
la zona de l’ermita, els que es 
poden trobar en el nucli del casc 
antic, a més de vies pecuàries 
o coves que es poden trobar 
en diferents indrets. Quant a 
construccions de pedra en sec, 
el catàleg s’ha fonamentat en 
les ja assenyalades per Vicent 
Messeguer, les indicades 
pel col·lectiu Ecologistes en 
Acció, les que contempla la 
Direcció General de Patrimoni 
i les apuntades per Salomé 
López, de l’Ajuntament de 
Vinaròs. Respecte a edificis 
històrics, Oliver explicava que 
s’havien basat, també, en un 
estudi de l’any 1985 d’Amics 
de Vinaròs, una catalogació 
que, posteriorment, l’any 
2001 contenia 52 edificis que 
actualment “ja no es troben”. Un 
altre punt on centrar l’atenció 
seria, segons Oliver, les muralles, 
protegides des de 1949 i en 
les quals “s’ha seguit actuant”. 
“S’han continuat enderrocant 
edificis com dos amb escuts 
heràldics i fortificacions, que 
estan protegits per llei, com les 
últimes restes del carrer Sant 
Blai”. 

Aiguadoliva, el punt d’inflexió
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Ja ha passat el Carnestoltes 
2011 i amb ell una temporada 
de dura feina per als Dimonis de 
Vinaròs i els seus col·laboradors. 
Com sabreu, el COC i els Dimonis 
vam arribar a un acord per fer 
l’arribada i l’enterro d’enguany. 

Ja havíem fet aquesta feina alguns altres 
cops anteriorment, quasi sempre quan no hi 
havia diners, clar. Malauradament només es 
compta amb la gent del poble quan les coses 
estan malament, i quan diem “gent del poble” 
no estem parlant només de nosaltres, ja que 
són moltes les entitats locals, totes elles molt 
capaces i amb ganes de treballar pel poble 
si se’ls dóna la possibilitat. Cada cop que 
hem participat en el Carnestoltes, la nostra 
associació s’ho ha pres amb molta il·lusió 
i amb mesos de feina. Però tot i felicitar-
nos pel resultat, ja no es tornava a comptar 
amb nosaltres fins que les arques tornaven 
a estar buides. Mentrestant s’han buscat 
companyies de teatre professionals que ens 
han oferit espectacles molt lluïts i elaborats 
però que potser en algunes ocasions no 
han acabat de connectar amb el tarannà 
del poble, senzillament perquè són gent de 
fora, cosa ben normal. Les coses, però, han 
canviat i la nova directiva del COC aposta 
per fer, a partir d’ara, l’arribada i l’enterro 
menys espectaculars i més per a la gent del 
poble. Però sobretot comptant amb gent del 
poble per dur-ho endavant. En el seu primer 
any han pensat amb nosaltres i, des d’aquí, 
els comuniquem públicament el nostre més 
sincer agraïment. A més hem tingut en tot 
moment tota la seua ajuda i el seu suport.

Degut a la realitat local, ens hem pres el fil 
argumental com una paròdia política i hem 
inventat el partit Sat-Anal del qual el rei 
Carnestoltes n’és el representant i Llucifer 
n’és el seu portantveu. Si fa no fa, en el 
món de la política institucional, la paròdia 
i la realitat es confonen constantment, i no 
només en època de campanya electoral. Us 
imagineu que el partit Sat-Anal es legalitzés 
i es presentés a les eleccions? Però no patiu, 

com que estem en democràcia, 
potser no ens deixarien ni tant sols 
legalitzar-nos.

Després d’una populista 
aparició a la plaça de l’església 
pujat en una carrossa, envoltat de 
personatges fashion i acompanyat 
de dimonis, balls i percussió, va 
aparèixer el portantveu del partit, 
que pujà al balcó de l’ajuntament 
– la casa del poble – on va llegir 
el programa electoral del partit, 
demanà el vot a la població i va 
finalitzar el discurs amb l’audició 
de l’Himne de Vinaròs que corejà 
el públic assistent. Tot seguit 
s’inicià la cavalcada encapçalada 
pel drac de tres caps, seguida 
de la Colla de Dolçaina i Tabal 
de Vinaròs i col·laboradors de 
la Colla de l’Aguilot de Tortosa 
que interpretaven una peça de 
Carles Santos;  el grup de Capoeira 
Brasil (Castelló i Terrassa) i el grup 
de Capoeira Senzala (València) 
que ens deixaren bocabadats amb les 
seues acrobàcies i els seus cossos mig nus 
que desafiaven el fred; el nou grup de 
batucada de l’Esmuvi creat recentment; 
els dimonis, dimoniets i dimonietes; i 
finalment Carnestoltes i la carrossa, amb el 
grup de teatre de Diàbolus de Benicarló del 
que formen part uns quants vinarossencs. 
D’aquesta manera vam arribar al passeig 
nou, a la zona de les casetes, on es procedí 
a la paròdia de tallar la cinta per inaugurar 
el Carnestoltes 2011. Es donà l’anècdota 
que, tot i ser una clara paròdia, l’alcalde 
veritable de la ciutat arribà a ofendre’s molt, 
pensant-se que ja no li tocava a ell l’honor 
de tallar la cinta. Però es tranquil·litzà quan 
se li va explicar que no, que allò era una 
paròdia i que l’acte oficial tindria lloc acabat 
l’espectacle.

Aprofitem aquestes línies per reconèixer 
que la rua des de l’ajuntament fins les 

casetes, degut a problemes tècnics es 
va desenvolupar amb excessiva lentitud. 
Demanem excuses als assistents però, alhora, 
comprensió. 

Agraïm sincerament a tothom que 
ha col·laborat en l’arribada: als xiquets i 
xiquetes i als seus pares i familiars, a la Colla 
de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, als grups de 
capoeira, al grup de batucada de l’Esmuvi, al 
grup de teatre Diàbolus, al COC per totes les 
facilitats i el material, a Ximo pel so, a Carles 
Santos per deixar-nos interpretar la seua 
música un any més, als Gaiters de l’Aguilot, 
als veïns del c/ Traval per aguantar tant de 
tràfec i soroll durant tants dies, a la Policia 
Local, regidories, a l’Ajuntament en general i 
a tothom que ha col·laborat encara que siga 
amb una petitíssima cosa. 

La setmana vinent us explicarem quatre 
coses sobre l’enterro, que tant lluït va sortir.

Gràcies.

L’arribada del 
Carnestoltes 2011

n. 502 - 25 de mar•  de 2011
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Casal Jove 
Inici d’activitats/cursos

DIES DESCRIPCIÓ HORARI LLOC/ PUNT DE TROBADA

Divendres 25 i dissabte 26 de març Curs “Monitor d’oci i temps lliure”
10.00 – 13.00
17.00 – 21.00

Casal Jove (Antiga Biblioteca)

Diumenges 27 de març i 3, 10 i 17 
d’abril. Curs de “ Aikido” 17.00 – 21.00 Casal Jove (Camí Carreró)

Dissabte 26 de març i 2 i 9 d’abril Curs: “Introducció a l’escalada” 17.30 – 20.30 Casal Jove (Camí Carreró)

Divendres 25 i dissabte 26 de març, 
divendres 1 i 8, i dissabtes 2 i 9 d’abril

Curso: “Introducció a la Llengua 
de Signes”

V 17.00 – 21.00
S 10.00 – 13.00

Casal Jove (Antiga Biblioteca)

Dissabte 16 d’abril Sortida “Saltapins” (Morella) 09.00 – 20.00 Casal Jove (Camí Carreró)

Divendres 6 de maig Xerrada “Voluntariat i 
Associacionisme” 17.30 – 20.30 Casal Jove (Camí Carreró)

Dissabtes 7, 14 i 21 de maig Taller: “Saber parlar en públic” 10.00 – 13.00 Casal Jove (Antiga Biblioteca)

Us recordem que el Casal Jove i les seves activitats, tallers i cursos estan dirigits a joves de 12 a 35 anys.
Les inscripcions es podran realitzar al Casal Jove (divendres, dissabte i diumenge de 17:00 a 21:00h), a l’Oficina d’Informació i Turisme i a la 
Biblioteca Municipal.

Dimarts passat 15 de març, el Consell 
Municipal de Formació de Persones Adultes 
va organitzar una xarrada informativa sobre 
la prova d’accés als cicles formatius de grau 
superior.  

Aquesta prova permet accedir a aquests 
estudis a les persones que no han cursat 
batxillerat o l’antic COU. A Vinaròs en 
l’actualitat es poden estudiar 4 cicles de grau 
superior en els dos instituts. 

En la xarrada va intervenir Lorenzo, 
coordinador de cicles de l’IES Vilaplana, 
que va explicar detingudament els requisits 

per a accedir a la prova, la seua estructura 
i el procediment per a presentar-se a la 
convocatòria de la Comunitat Valenciana. 

També va intervenir Susana de Castro 
Iglesias, directora de l’Escola d’Adults 
d’Amposta, que va matisar quines diferències 
hi havien en la convocatòria a Catalunya. 

Es va considerar interessant poder conèixer 
la prova d’accés de les dos comunitats, 
perquè una vegada superada té validesa 
permanent a tot el territori espanyol.  

Ara està obert el termini d’inscripció a 
Catalunya. Ací estem a l’espera de que es 

publique la convocatòria.
Els dos ponents coincidien en dos 

recomanacions: tenir molt clar el que es 
volia estudiar i on, i seguir ben de prop tot 
el procés de la prova, ja que hi ha tot un 
seguit de terminis que s’han d’anar vigilant. 

En el Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes fa molts anys que 
s’imparteix un curs per a ajudar a preparar 
la part comuna de la prova.  Esperem 
que la xarrada haja estat profitosa per als 
alumnes i per les altres persones que s’hi 
van interessar.

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Xarrada 
sobre la 
prova d’accés 
a cicles 
formatius de 
grau superior
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Associació d’Alumnes del 
Consell Municipal d’FPA

Arrepleguem llibres 

Arrepleguem llibres  de lectura usats 
o de segona mà en bon estat 

(no llibres escolars).
Els vendrem a la fira del llibre 

(17 d’abril) en benefici d’una entitat 
solidària. 

Pots portar-los a:
Av. Colom s/n 

(antiga escola S. Sebastià) 

Matins: Dilluns, dimarts i 
dimecres 11:30 – 13:30h

Vesprades: 
Dijous 17:30 – 20:30h

Tel. 964 40 74 93

AUDITORI MUNICIPAL “V. 
AIGUALS D’IZCO”

Concert de la Jove Orquestra de 
la Societat Musical La Alianza

Dissabte 26 de març de 2011, 
a les 20:00 hores

PROGRAMA

*Il Maestro di cappella (obertura) Doménico Cimarrosa
 
*Abdelazer Suite  Henry Purcell

Overture, Rondeau, Air, Air, Minuet, Air, Giga, Hornpipe, Air

*Concert grosso op. 3 nº1 Georg Friedrich Händel
     - Allegro
      - Largo
      - Allegro

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
  * 1ª interpretaciò

La reedición de la novela de Manuel Villar 
Raso ha provocado la reacción de Solanas 
expresando su rechazo e indignación. Así, ha 
dicho que “este señor no solo no ha realizado 
un profundo estudio de investigación ni 
se ha basado en un escrupuloso trabajo 
de campo, simplemente lo ha realizado 
sobre muchísimas mentiras, barbaridades 
e injurias”. De esta forma, la única familiar 
conocida en estos momentos de La Pastora 
cree preciso recordar que “fue llevado al 
banquillo por mi propio tío y el Sr. Vinuesa, 
que no fue condenado por todo ello y se 
salvó solamente porque en la primera página 
puso la palabra novela”. Solanas además, 
añade que “si realmente quieren leer un 
libro realizado por un meticuloso estudio de 
investigación realizado durante siete años 
lean “La pastora, del monte al mito” de José 
Calvo”. La sobrina-nieta sentencia diciendo 
que “ya basta de tantas mentiras y publicar 
como noticia que esa novela está basada 
en un escrupuloso trabajo de campo y un 
profundo estudio de investigación”.

La editorial andaluza Almuzara acaba de 
reeditar, 33 años después de su primera 
edición, la novela de Villar Raso, la primera 
que descubrió la historia del maquis 
hermafrodita. Según ha explicado Almuzara, 
en información recogida por Europa Press, 
Teresa Pla Messeguer, como se llamaba la 
protagonista del relato, o la también llamada 
Pastora de Vallibona, fue mujer hasta que, “al 
desnudarse una fría mañana invernal ante la 
Guardia Civil, y debido a un problema de 
malformación genital, cambió sus ropas 
femeninas para convertirse en hombre, y, 

a partir de entonces, llamarse Florencio”. 
Para unos fue durante 15 años una pesadilla 
fuera de la ley, hasta ser apodado “el terror 
del Caro e imputársele 29 muertes”. 

A través de una trama desbordante de 
violencia, amor, sexo y aventura, basada 
en un escrupuloso trabajo de campo 
que realiza Villar Raso sobre el personaje 
principal de la historia, ‘La Pastora’ es una 
novela que “no pasó desapercibida ante los 
ojos de los lectores de entonces” y vuelve 
33 años después a los anaqueles de las 
librerías para contar la historia de un mito 
actualmente poco conocido, “quizás por 
formar parte de uno de los capítulos más 
siniestros de la historia española”. 

Manuel Villar Raso nació en Olvega 
(Soria) en 1936 y es profesor de Estudios 
Americanos en la Universidad de Granada 
y escritor, miembro de la Academia de 
las Buenas Letras de esta ciudad. Ha 
enseñado en universidades españolas y 
norteamericanas y ha dirigido una docena 
de expediciones de la Universidad de 
Granada en África.

Emili Fonollosa 

Un familiar de La Pastora 
rechaza la reedición de la 
primera novela sobre el guerrillero

La sobrina-nieta de Florencio Pla 
Messeguer “La Pastora”, Elena Solanas, 
ha mostrado su oposición a la reedición 
de un libro sobre el popular guerrillero 
de Vallibona, que ha inspirado la obra 
ganadora del último Premio Nadal, al 
considerar que dicho libro contenía 
muchas incorrecciones, hasta el punto 
de haber llevado a su autor a los 
tribunales. 

www.news.vinaros.net
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www.editorialantinea.com

els teus llibres’
`Les nostres lletres,
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agenda cultural
cultura

Dissabte 26 de març, 
A les 11 hores Taller de reciclatge artístic. Amb residus de diversos 

materials, els xiquets aprendran a aprofitar-los i a transformar-los en 
objectes útils. 

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

A les 20 hores Concert de l’Orquestra de la Societat Musical La 
Alianza.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza

Diumenge 27 de març, a les 20 hores, Teatre amb l’obra València 
Zombi a càrrec de la Cia Xavi Castillo “Pot de Plom Teatre”. Obra de 
teatre amb la qual se commemorarà el Dia Internacional del Teatre

Sinopsi: Senyores i Senyors, Pot de Plom Contraataca!
Desprès de “Hamlet? Això ho pague jo!”, tornem al Micalet amb més aventures, 

amb més actors, i amb més paròdies. En “València Zombi” ens imaginem un món 
apocalíptic, o més bé “faller-apocalíptic”. Tot comença Així:

Reino de Valencia (España) 
Polígon Fuente del Jarro 12 pm.:
-Als laboratoris secrets de la farmacèutica Orangepfeizer un grup de científics 

subvencionats pel Consell, intenten trobar la fórmula per aconseguir el “Super 
Hombre Valenciano”. Però el virus pateix una mutació i s’escampa accidentalment...

A partir d’ací, el horror.
Un espectacle que també podria titular-se
“Valencia bajo el horror de los zombis atómicos del PP”

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i Conselleria de 

Cultura

Venda d’entrades a l’Oficina Informació i Turisme

Dimarts 29 de març, a les 19 hores, Inauguració de l’Exposició 
Mauthausen. Crònica gràfica que romandrà oberta fins el 13 d’abril i del 
26 d’abril al 8 de maig.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Museu d’Història de Catalunya i l’Associació 

Amical de Mauthausen.

Dimecres 30 de març, a les 20 hores, Cicle de cinema “Gàngsters” 
amb la projecció de la pel·lícula Un profeta de Jacques Audiard.

Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: SEUNORD i Regidoria de Cultura

Divendres 1 d’abril, 
A les 19 hores, Inauguració de l’Exposició sobre la República que 

romandrà oberta fins al 30 d’abril
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

A les 19.30 hores presentació del llibre La princesa de Jade a càrrec 
de l’autora Coia Valls. 

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Diumenge 27 de març, a les 20 hores
Lloc: Auditori Municipal

Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i Conselleria de Cultura
Venda d’entrades a l’Oficina Informació i Turisme
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(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 25 al 31 de mar•

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

En asuntos sent imenta les prep ‡ rate para aceptar c ier tas 
responsabilidades. Respecto a tu salud, piensa que cierto exceso de 
estímulos artificiales al final te dejan sin energía. Con relación al dinero 
quiz‡  no estŽ s en una situaci— n favorable para resolver tus problemas con 
rapidez y facilidad.

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Estás en una etapa donde te exiges a tí mismo una mayor independencia 
dentro de tus relaciones sentimentales. Respecto a tu salud, tus biorritmos 
actuales provocan que estés optimista. Sigue cuidándote. Con relación 
al dinero no debes gastarte hoy lo que puedas necesitar mañana. No es 
bueno despilfarrar.

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

En cuestiones de amor Mercurio y Marte transitando por tu casa cinco 
influyen para hacerte más entusiasta y menos tímido. Respecto a tu salud, si 
arrastras más horas de sueño de las debidas al final lo acabarás pagando. 
Con relación al dinero te ha llegado la hora de controlar. No debes cantar 
victoria hasta que lo tengas todo controlado.

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Esta semana vas a poner una buena dosis de ternura y toda tu capacidad 
de juego para mantener viva la pasión con tu pareja. Respecto a tu salud, 
debes cuidar tu cuerpo y dedicarte más horas a tí mismo. Con relación al 
dinero tienes que controlar mucho más. Hay gastos que todavía no has 
asumido. Busca un trabajo más estable.

Le
o

23 julio / 23 agosto

En asuntos de amor no te rindas; si tœ  quieres todo est‡  a tu alcance. Con 
buena salud disfrutas mucho más de la vida. Evita fumar, y tener más contacto 
con la naturaleza. Con relación al trabajo debes poner en funcionamiento toda 
tu capacidad. Una nueva oportunidad aparecer‡  en breve. Ser‡  muy buena.

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

En asuntos de amor tienes que llegar a cerrar un pacto. No dejes ningún 
tema pendiente. Respecto a tu salud, piensa que para poder funcionar al 
cien por cien necesitas cuidarte un poco más. Con relación al trabajo tus 
propias exigencias profesionales van a ser muy fuertes, pero vas a conseguir 
todos tus prop— sitos.

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

En asuntos de amor debes de utilizar el sentido comœ n y no perderte en 
laberintos dentro de tu cabeza. Respecto a tu salud, piensa que una dieta 
suave beneficia a tu organismo y elimina toxinas. En lo referente al trabajo 
y al dinero las cosas te van a ir bien, pero debes estar atento ante cualquier 
cambio que se produzca. 

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

La vida te enseña cosas nuevas. Quizá sea el momento de proyectar 
diferentes t‡ cticas dentro de tu vida sentimental. Respecto a tu salud, vas 
a consumir o desgastar con más rapidez tu energía personal. Resérvate un 
poco. Con relación al dinero, ante la duda, no debes dar ningún paso en falso. 
Asegúrate con todo lo que firmes.

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En asuntos de amor no debes confundir objetivos ajenos con los tuyos 
propios. Respecto a tu salud muchos miedos y preocupaciones que tienes son 
infundados. Con relación al trabajo piensa que cuando quieres tienes mucha 
fuerza de voluntad y eres incansable en la lucha por tus objetivos. Ahora no 
debes de estar ap‡ tico. 

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Tu mismo te metes en tu propio laberinto sentimental. No les des mil 
vueltas a los detalles sin importancia. Respecto a tu salud, si te controlas y 
no te excedes, todo va a funcionar perfectamente. Con relación al trabajo 
vives un buen momento para tomar iniciativas y para hacer cambios de 
signo positivo. 

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

En asuntos de amor es el momento de ponerte en marcha para acabar 
de una vez por todas con los problemas del pasado. Para mejorar tu salud 
procura no frecuentar los lugares de comida precocinada. Si te concentras 
en tus preferencias, en especial en las laborales, vas a lograr la clave que 
necesitas para mejorar mucho económicamente.

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Esta semana vas a entrar en determinados juegos de seducción que no 
están del todo claros. Respecto a tu salud, las ganas que tienes de llegar a 
m‡ s cosas de las que son posibles te llevan a vivir cierta crisis de nervios. En 
asuntos de dinero si sabes estar a la altura de las circunstancias y negocias 
con talento puedes abrir nuevas puertas a corto plazo.

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

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

26 març

27 març

28 març

29 març

30 març

31 març

1  abril

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. Pa’ s Valencî , 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

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Biblioteca   964 45 95 90
Cultura    964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs   964 45 94 64
Ecoparc    964 40 78 03
Ermita    964 45 68 47
Escola d’Art   964 45 38 02
Guardia Civil   964 40 71 40 
Hospital (central i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)  964 47 71 60
ITV    902 12 00 13
Participació ciutadana  900 50 63 76
Policía Local   964 40 77 04 
PROP             964 456 234/012
Radio Taxi Vinaròs   964 45 51 51 
Taxi Lorca   600 60 03 33
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016
Serraller                           667 60 70 86 / 637 43 32 42

L’agenda 
pràctica

Cena Quinta 84 
El próximo día 16 de abril se celebrará 
una cena en el CMC (Casino).
Más info en Facebook o a los tels: 
626.46.21.82 o 652.83.49.46
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Benjamins i alevins guanyen 24 medalles
Cap plaça lliure a l’autocar que es va desplaçar 

el dia de Sant Josep a la Piscina Olímpica 
Municipal de Castelló, on vam disputar el II 
Trofeu José Luis Ballester per les categories 
Benjamina i Alevina.

Competiren  un total de 136 nadad@ors de 5 clubs 
de la Comunitat Valenciana dels quals 49 pertanyen 
al Club Natació Vinaròs – Cala Montero que van nadar 
en 2 sessions de matí i vesprada per categories i sense 
distinció d’edats.  

11 medalles d’or, 8 medalles de plata i 5 de bronze 
van ser el fruit de la il·lusió i l’esforç dels esportistes 
del Club Natació Vinaròs – Cala Montero.

Podeu vore els resultats a la web www.cnvinaros.com 
i les fotos al Facebook del club.

II Trofeu Josele Ballester
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“Puedo dar la espalda a mi adversario. 
Cuando el adversario me ataca, él se golpea 
por su propia voluntad al atacarme. Yo soy 
uno con el universo, nada soy. Cuando estoy 
allá, el adversario es aspirado. En el Aikido 
de Ueshiba, no hay ni tiempo ni espacio, solo 
existe el universo. Eso es KATSU HAYAHI.”

Gran Maestro Morihei Ueshiba
¿Que mejor manera para explicar qué es el 

Aikido sino a través de palabras de los propios 
maestros de la disciplina? Desde la asociación 
de Técnicos de Aikido, Aikikai de España, 
encontramos unas líneas que nos describen 
esta disciplina:

[…] A diferencia de otras artes marciales, 
el Aikido excluye tajantemente toda idea de 
competición. A primera vista el Aikido, con sus 
bellos movimientos circulares podría parecer, 
en ocasiones, poco efectivo, sin embargo 
contrariamente a esa apariencia “blanda”, es 
en realidad “duro”, vigoroso y dinámico, con 
técnicas de probada eficacia. El Aikido está 
dirigido a todo el mundo, cada uno puede 
practicarlo a su conveniencia en función de 
su edad, de su sexo y de sus posibilidades 
físicas, a condición de estudiar y practicar 
con continuidad y dedicación. Constituye 
una perfecta escuela de aprendizaje, 
experimentación y desarrollo de los valores 
morales y físicos del individuo. En definitiva, un 
completo método de educación: física, mejora 
la salud mediante el desarrollo armonioso de 
todas las partes del cuerpo, aumentando la 
elasticidad de las articulaciones, corrigiendo 
la columna vertebral, ayudando al control 
de la respiración y relajación; técnica, la 
ejecución de los movimientos exige el estudio 
del desequilibrio, el conocimiento y utilización 
de la energía y el desarrollo de los reflejos; y 
moral, por respeto al espíritu de no-violencia 
(que caracteriza al Aikido) y al Bushido (código 
de honor tradicional), el practicante adquiere 

y potencia valores como la amabilidad, la 
educación, la bondad, el coraje, la modestia y 
el autodominio. […]

http://www.aikikai.org.es/
Teniendo el Proyecto Educativo del Casal 

Jove objetivos generales tales como fomentar 
la participación y ciudadanía de los jóvenes 
a través de un movimiento social basado 
en el ocio saludable y potenciar el uso de 
los recursos locales ofrecidos, tanto a nivel 
de instalaciones como de actividades, entre 
otros, encontramos en el Aikido, a través  de 
su Asociación en Vinaròs, una herramienta 
valiosísima para llegar a la consecución de éstos. 
Tras ponernos en contacto con la Asociación 
Deportiva de Aikido “Aikikai So Hombu”, situada 
en la C/ San Ignacio, 5, en el mismo Vinaròs, y 
a través de dos de sus pacientes y generosos 
maestros, Jesús Albert Magro y Dimitri Dub, 
éstos nos propusieron un seminario en el 
que abrirían las puertas del  “Dojo Aikikai so 
Hombu“ a todos los jóvenes del Casal Jove que 
así lo desearan. A través de 7 sesiones iniciales 
y comenzando el pasado sábado 12 de marzo, 
han comenzado a transmitir su saber a los 
participantes inscritos, no quedándose ahí 
su ofrecimiento, ya que, según sus propias 
palabras “[…]nos sentimos obligados, como 
parte activa y saludable de Vinaròs, a participar 
en un proyecto educativo como es el del Casal 
Jove, ofreciendo los recursos de los que dispone 
la asociación y, una vez transcurridas dichas 
sesiones, los jóvenes inscritos en el seminario 
podrán seguir adquiriendo los conocimientos del 
Aikido durante el resto de la temporada de forma 
gratuita[…]”.  Aprovechamos desde estas líneas 
para transmitir nuestro agradecimiento a la 
Asociación y a Jesús y Dimitri, que han hecho 
posible que una nueva actividad propuesta 
por el Casal Jove sea posible y que consiga la 
aceptación y el reconocimiento de nuestros 
jóvenes.

Àngels Morales – Myriam Moya Monitoras del Casal Jove

Descubriendo el Aikido
De la mano del Casal Jove
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Básquet Comenius - 58 
Eclipse mobles CB Vinaròs Servil - 35

El equipo masculino se desplazó a València 
a jugar contra el Bàsquet Comenius, pero estos 
no pudieron traerse la victoria dado el poco 
acierto que tuvieron los jugadores de cara a 

canasta, ya que fallaron muchos tiros fáciles 
debajo de canasta, de corta distancia y los 
tiros libres: 8 de 29. Con estos porcentajes fue 
imposible de sacar algo positivo del partido, 
donde únicamente en el último cuarto 
pudieron competir ganando este cuarto, pero 
ya la ventaja era demasiado grande para el 

equipo local.
El equipo sénior masculino adelanta su 

partido esta tarde a partir de las 19.00 horas, 
nos visitará el equipo valenciano Esportiu de 
Quartell, esperemos que los chavales tengan 
una buena tarde y puedan hacerse con la 
victoria.

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

Este fin de semana solo 
jugaron los equipos 
séniors, ya que los 
pequeños descansaron 
por las fiestas de fallas

 Nou Básquet femení Castelló - 42 
 Restaurante Wok Hum CB Vinaròs Servil - 57

El equipo femenino se desplazó a Castelló 
a jugar contra el Nou Bàsquet Castelló, un 
equipo que en su pista se hace fuerte y 
donde ha conseguido la mayoría de sus 
victorias.

El partido empezó muy bien para el 
Vinaròs, ya que consiguió de entrada una 

ventaja importante gracias a una gran 
defensa y a un ataque muy bueno, también 
destacar que en este cuarto se vieron los 
mejores minutos de juego de la temporada, 
llegándose al final del primer cuarto con 
ventaja de 10 puntos. 

El  segundo cuarto las chicas bajaron tanto 
el nivel defensivo como el ofensivo, esto hizo 
que el equipo local pudiera reducir la ventaja 
a 3 puntos en el descanso.

En el tercer cuarto el equipo langostinero 
volvía a jugar a un gran nivel, esto hizo que 
se llegara a una ventaja de 19 puntos, a partir 
de ahí el equipo se dedicó a mantener las 
distancias en el marcador a pesar de que las 
faltas iban pasando factura a las jugadoras 
vinarocenses. 

El último cuarto fue de puro trámite y el 
equipo se dedicó a conservar las diferencias 
en el marcador.

Sénior femenino autonómico

Sénior Masculino
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En primer lugar, esta 
semana queremos 

agradecer la colaboración de la empresa 
Unidental por la colaboración con la 
escuela futbol base Vinaròs, ya que el 
deporte local  necesita empresas que 
aporten su granito de arena para que 
todos los jóvenes puedan practicar el 
deporte. Destacamos también al Cadete 
A, que está realizando una gran campaña 
y que en varias semanas lo podemos ver 
2º clasificado si los resultados acompañan.

La escuela también está trabajando en 
confeccionar el torneo de Pascua, que se 
celebrará el 23 de marzo, torneo que este 
año contará con la presencia de equipos 

como el València, Villarreal, Levante, 
Castelló, Nàstic de Tarragona, etc. Pronto 
les informaremos de todos los equipos 
y el sorteo de los grupos para dicho 
torneo, también les informaremos de los 
colaboradores, ya que sin ellos no podría 
ser posible organizar este evento y que 
cada año son más los equipos de primera 
y segunda división que están esperando 
nuestra invitación. 

Tots els xiquets interessats en jugar 
en l’Escola Fútbol Base Vinaròs CF 
poden trucar als telèfons 639 454 222  
o 615087912, també poden trobar 
l’informació a la web del club, www.
futbolbasevinaroscf.com

Felicidades al cadete B y a Unidental

El Prebenjamín B de la Escola de Fútbol Base de Vinaròs se 
enfrentó al C.F. Valldalba con la victoria por 2 a 1 de los chicos 
del Vinaròs

Inscripcions a partir del 28 de març a:
Oficina CME i Turisme

Instal·lacions esportives municipals
Botigues d’esports

INFO CME:

El CME proposa noves activitats esportives per 
al 2011. Informa’t i fes esport amb el CME.

Activitats:
- Iniciació al golf
- Esport lliure
- Caminant pels parcs séniors: 

Per a més informació de les activitats, truqueu al 964454608. Horari de dilluns a divendres de 9:00 
a 14:00 hores i de dilluns a dijous de 17:00 a 19:30 hores. 
Correu: cme@vinaros.org

Marató Popular: 10 d’abril
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Per aquests carnavals, Creu Roja ha estat 
col·laborant per millorar l’atenció sanitària de 
les persones que estaven de festa pels carrers de 
la nostra ciutat, i potser siga bo donar a conèixer 
els serveis preventius que s’han muntat per 
aquest motiu.

Dimecres, 2.- Van estar les dues ambulàncies 
de Vinaròs.

Dijous,3.- 4 ambulàncies [Vinaròs(2), Benicarló 
i La Sénia].

Divendres, 4- 4 ambulàncies [Vinaròs(2), 
Benicarló i La Sénia].

Dissabte, 5- 6 ambulàncies [Vinaròs(2), 
Nules(2), Segorbe i La Sénia]. 

Diumenge, 6- 6 ambulàncies [Vinaròs(2), 
Segorbe, La Sénia, Nules i Benicarló].

El dissabte i diumenge, a part de les 6 
ambulàncies, hi havia un vehicle Quad 4x4 per 
donar més rapidesa a l’hora d’una intervenció, 
i un altre Quad 4x4 de coordinació. També hi 
havia una infermeria mòbil on es realitzaven 

i s’avaluaven totes les atencions. Aquests dos 
dies va haver-hi un total de 20 voluntaris dels 
diferents pobles, i les 6 ambulàncies van estar 
presents al llarg de la zona de la desfilada, 
inclús després d’acabar aquesta per si feia falta 
intervenir en algun moment.

Es van realitzar les següents intervencions:
Trasllats a centres hospitalaris: 24 

intervencions.
Cures i atencions: 54 intervencions.
Consultes diverses: 120 atencions.

Serveis preventius de 
Creu Roja en els carnavals de Vinaròs

llistesJa tenim les

comunióde
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De excursión a GraphispagDe excursión a Graphispag

Reines del Carnaval 2011! Propera parada: soparet dia 9 d’abril!!!

Els alumnes de Batxillerat 
Artístic de l’IES Leopoldo 
Querol van deixar volar la 
seua imaginació aquest 
carnestoltes per disfressar-se 
emulant coneguts quadres 
de diferents pintors, com 
els que van escollir vestir-se 
de menines de Velázquez, 
dels girasols de Van Gogh, o 
del protagonista del famós 
quadre El Grito, d’Edvard 
Munch 
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Muchisimas felicidades!, Vicente. 

Es van unir en matrimoni civil en l’ermita de Vinaròs 

Luis Alberto i Raquel el dia 12.03.2011, estant acompanyats

pels seus familiars i amics. Moltes felicitats als nuvis.

A Vinaròs no hi ha mascletà però sí globotà (alumnes de Primer, CEIP Assumpció)

Lluís Santapau

87è  Aniversari “Colònia de Vinaròs a Barcelona”

Sóc Francisco Javier Torres Barreda.

El dia 27 de febrer de 2011 em van batejar a l’església de Santa Magdalena de 

Vinaròs.

Els meus padrins són Sebastián Torres i Sandra Barreda.

Després del bateig ho vaig celebrar juntament amb els meus pares, padrins, 

iaios, tios i cosins.   Gràcies pel dia tan feliç que em vàreu fer passar.






