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La gran festa

L’equip de govern s’acomi-
ada vuit anys desprès

Cloenda de les 
Escoles Esportives

7 trofeus autonòmics 
per al patinatge vinarossenc

‘Los figurantes’. 
Els secundaris: 
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Xe, quin quadre

Així sí que es poden marcar gols. ¡Visca el Vinaròs CF 

L’1 de juny, i al Saló de Plens de 
l’Ajuntament, van comparèixer davant 
dels mitjans de comunicació l’alcalde i 
els regidors que han conformat l’equip 
de govern que està a punt de finalitzar 
el seu mandat, i van donar a conèixer 
el que s’havia fet per Vinaròs a través 
de les seues regidories. Vulguem o no, 
de ben segur que de coses ben fetes 
també n’hi ha hagut, com sempre passa 
en cada legislatura sent ara ja l’hora 
dels adéus. A banda també ha estat 
notícia la dimissió de Javier Balada al 
capdavant del PVI, pel que ja no entrarà 
a formar part de la futura corporació 
municipal, sent el de Balada un gest 
que no es porta massa entre els polítics, 
i menys en el món municipal on pareix 
que a pesar que el poble diu ben clar 
a través de les urnes que se’n vagen 
cap a casa, d’altres no volen entendre-
ho. Per cert, a Vinaròs “Democràcia 
Real” també es demana des de la 
plaça Parroquial. Són fets que hem de 
tindre en compte perquè ens indica 
que alguna cosa no s’està fent bé per 

Balanç

part d’uns polítics que, des de fa prou 
de temps, han abandonat bastant el 
futur de la ciutadania, sobretot el dels 
joves que no se senten estimulats en 
cap moment. A més, el temps passa i ja 
s’ha obert al trànsit el túnel del passeig 
marítim. Tota una novetat a Vinaròs i 
comarca a l’hora de canalitzar el trànsit 
de forma subterrània. D’altra banda 
hem entrat en el mes de la Fira i Festes, 
pel que tot apunta que finalment es 
podrà complir la dita popular que 
diu “Per sant Joan, bous” ja que s’està 
acabant de perfilar una correguda a 
la nostra marinera plaça de bous que 
tindria lloc el dissabte 25 de juny.

del govern 
municipal
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Redacción 

El Embajador de Canadá en España, Graham 
Shantz, acompañado por el Consejero Comercial 
de la Embajada, David Ehinger, visitó ayer 25 de 
mayo las obras del almacén subterráneo de gas 
natural Proyecto Castor en Vinaròs. La visita se 
inició en las obras de la planta de operaciones 
terrestres Ignacio Pérez y, posteriormente, se 
desplazaron a la plataforma marina. El máximo 
representante del gobierno de Canadá en España 
estuvo acompañado por los directivos de Escal 
UGS, empresa promotora del Proyecto Castor, 
Recaredo del Potro, Javier Cueto y Carlos Barat. Los 
accionistas del Proyecto Castor son el Grupo ACS y 
la empresa canadiense Castor Limited Partnership 
(CLP), a los que se sumará Enagás cuando entre en 
funcionamiento la infraestructura.  

El Embajador de 
Canadá en España 
visita el proyecto 
Castor

La Conselleria d’Infraestructures i Transport 
ha adjudicado la concesión administrativa para 
la construcción y explotación de un varadero 
en la nueva área técnica del puerto de Vinaròs. 
El plazo de la concesión es de treinta años. La 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha 
realizado una importante inversión, superior a 
los diez millones de euros, con las obras de la 
nueva zona pesquera e industrial del puerto 
de Vinaròs. Las infraestructuras ejecutadas, 
parcialmente terminadas, cuentan con un 
espacio reservado para la creación de un área 
técnica donde existe una superficie destinada 
a un varadero.

Esta superficie, actualmente de 4.500 
metros cuadrados y con posibilidad de 
ampliación, ha sido solicitada por el 
concesionario del actual varadero del 
puerto, ya que esta instalación se encuentra 
obsoleta. El concesionario del varadero 
deberá llevar a cabo una serie de actuaciones 
como son la instalación eléctrica y de 

alumbrado en la parcela de trabajo en las 
embarcaciones, tomas de agua de servicio 
y separador de grasas e hidrocarburos. La 
concesión también incluye la construcción 
de un edificio de servicios con una superficie 
total construida de 178,8 metros cuadrados, la 
instalación de un travelift de 250 toneladas y 
la instalación de una grúa de 16 toneladas. La 
inversión de la construcción del varadero será 
aproximadamente de 1,1 millones de euros.

El puerto de Vinaròs ocupa un lugar 
destacado en el sistema portuario de la 
Generalitat por su configuración, dimensiones, 
accesibilidad y actividad pesquera e industrial. 
Por ello, la Conselleria d’Infraestructures 
i Transport está ejecutando las obras de 
reordenación del puerto, trasladando la zona 
pesquera e industrial desde el frente urbano 
del puerto a una nueva zona en el contradique, 
mejorando los accesos terrestres para el tráfico 
pesado y evitando su circulación por el casco 
urbano de Vinaròs.

Infraestructuras adjudica la concesión 
para la construcción y explotación de 
un varadero en el puerto de Vinaròs

La inversión de la construcción del varadero 
será aproximadamente de 1’1 millones de euros.

Emili Fonollosa
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A.C.

Domènec Fontanet traslladava des de la 
seu del BLOC la seua satisfacció per la feina 
feta “el BLOC aconsegueix ser la tercera força 
política al nostre poble i al País Valencià”, 
declarava al·ludint a l’entrada de Compromís 
a les Corts Valencianes. Així, un total de 146 
persones “han donat la seua confiança a la 
gent del BLOC”, un partit que ha incrementat 
el vot fins aconseguir l’entrada en el 
consistori del segon nom de la candidatura, 
Jordi Moliner. 

Fontanet elaborava una valoració “molt 
positiva” amb 327 persones més que han 
votat l’opció del BLOC a Vinaròs. A més, 
Fontanet denunciava la manipulació en 

mitjans de comunicació com Canal 
9, que no els donaven una entrada 
a nivell autonòmic a les enquestes, 
“el poble ha parlat”, manifestava. El 
BLOC ha passat d’un còmput de 891 
als 1416 vots de les eleccions del 
passat 22 de maig. 

“Seguirem en la mateixa línia, una feina 
d’oposició en positiu i en recolzar iniciatives 
vinguen d’on vinguen, de l’oposició o de l’equip 
de govern”. En aquest sentit, Fontanet declarava 
que l’oferta proposada des del PP local 
respecte a oferir àrees del consistori a partits 
que no formen part del govern local devia 
ser estudiada després de la reunió prevista el 

passat dilluns amb l’alcalde electe”valorarem i 
escoltarem totes aquelles propostes, valorarem 
què farem, però en principi hem de dir que 
ens ha agradat la manera d’oferir la possibilitat 
d’entrar a governar amb ells tenint majoria 
absoluta”. “És lloable que un partit amb majoria 
absoluta faça aquest oferiment”, concloïa.

Per la seua part, Moliner declarava sentir-
se “molt orgullós de poder treballar per 
Vinaròs”.

El BLOC valorarà l’oferta 
del PP local respecte a poder 
accedir a alguna regidoria

Esquerra-Els Verds contestava l’oferta 
realitzada per l’alcalde electe, Juan Bta. Juan, 
respecte al possible oferiment d’una regidoria 
als partits en l’oposició, “encara que no entenem 
que l’oferiment es fa quan el PP encara no coneix 
l’estat de comptes”, puntualitzava el portaveu 
de la coalició. Batalla traslladava la seua 
incomprensió a un oferiment que precisaria, 
matisava, més regidors dels que van necessitar 
Balada i Romeu, i més responsables d’àrees, 
situació que podria comportar un augment de 
despeses, quan el PP “ha predicat” l’austeritat 
com un dels seus valors de la campanya, ni 
tampoc quin programa deurà desenvolupar el 
partit que assumeixi alguna de les regidories, si 
el propi, o el del PP local. Batalla afirmava que, 
en realitat, l’oferiment va dirigit als que han 
sigut “companys de viatge del PP durant aquests 
quatre anys”, assenyalant al BLOC com agrupació 
receptora. 

Malgrat aquestes puntualitzacions, el 
portaveu de la coalició afegia que a Esquerra 

estan disposats a assumir la responsabilitat de 
dues àrees, com la d’Hisenda i Contractacions, 
“condicionada” a l’acabament de les obres 
emmarcades en el Pla Confiança abans de 
finalitzar l’any 2011, “volem tindre la seguretat 
que es faran les tres”. Una de les primeres mesures 
que adoptarà la coalició si accedeix a la regidoria 
d’Hisenda estarà dirigida al sou dels 21 regidors, 
perquè cap d’ells rebi cap tipus de remuneració 
fins a final d’any. La proposta pretén la creació 
d’un fons amb el qual pagar les despeses per 
l’adquisició de llibres, una proposta que va 
dirigida a mitigar les dificultats de les famílies 
amb problemes econòmics. Aquesta seria la 
primera mesura de xoc que la coalició deixarà 
sobre la taula. La regidoria d’Urbanisme serà una 
altra de les àrees que la coalició podria acceptar 
en el cas que s’arribi a un acord amb el PP local, 
“no voldríem que per no poder arribar alcaldia a 
Urbanisme es delegués en tècnics o arquitectes 
relacionats amb constructores perquè no passi 
el mateix que va passar l’any 1998”.   

La coalició Esquerra-Els Verds 
disposada a assumir diverses àrees 
de l’Ajuntament
Batalla afirma que acceptaran la regidoria d’Hisenda o la d’Urbanisme, en aquest cas, per evitar 
que es delegui en tècnics o arquitectes  i “no passi el mateix que va passar l’any 1998”  

D’altra banda, la coalició criticava 
l’actitud dels partits que van conformar 
l’oposició durant la passada legislatura 
i traslladava les felicitacions per la 
“campanya neta que han dut a terme 
PSPV-PSOE i PVI”, desitjant que la lectura 
d’ambós partits siga per a créixer. Segons 
opinava Batalla, la campanya contra 

Romeu i Balada ha sigut injusta si mirem 
la realitat al govern autonòmic del País 
Valencià. “Hem escoltat que alguna 
cosa es vol canviar a aquest poble”. “Els 
mateixos que durant quatre anys han 
creat un conflicte al carrer són els que 
volen que ara avancem units”, afirmava 
Batalla.

Crítica a la campanya desenvolupada pel PP
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El que ha sido la cara más visible del Partit 
Independent de Vinaròs, (PVI) ha presentado 
su dimisión como cabeza visible del partido 
tras los resultados de las elecciones del 22 de 
mayo, en las que los independientes perdían 
dos ediles y a 794 de sus votantes. Tras una 
asamblea el pasado día 26, de la que surgía la 
decisión de Balada de no recoger su acta de edil,  
“tras un debate acordamos aceptar la dimisión”, 
informaba el director de campaña Carlos Roger. 
La persona que ocupará el cargo será a partir de 
ahora Mª Dolores Miralles, la número dos en la 
candidatura y la que ha dirigido el departamento 
de Cultura durante la última legislatura, “tendrá 
todo el apoyo del partido, del propio Javier 
Balada, que se queda dentro del partido a 
trabajar codo a codo”. Otro de los acuerdos 
extraídos de la reunión es la realización de un 
congreso extraordinario de partido a principios 
de otoño para trazar las estrategias durante los 
próximos cuatro años y la renovación de cargos. 

Roger realizaba una valoración de los resultados 
y aludía a una rectificación de cara a un futuro 
inmediato,  afirmando que “es posible que el 
PVI no haya sabido explicar a la ciudadanía con 
suficiente nitidez y claridad el apoyo que se 
produjo en 2007 a la candidatura a la Alcaldía de 
Jordi Romeu”. Roger recordaba que el apoyo se 
estableció después de que el partido pronosticó 
un posible parón a los proyectos ya iniciados 
en el caso de que el PP hubiese accedido 
entonces a la Alcaldía. Además, Roger resaltaba 
la independencia del partido, y añadía que 
existe gente que ha podido confundir la opción 
política del PVI como una “ampliación” del PSPV-
PSOE , “en el PVI somos conscientes que para 
trabajar por nuestro pueblo y ser gobierno, pasa 
porque nuestra fuerza la tenemos baremada, y 
pasará siempre por pactar con unos o con otros 
en función de que acepten nuestro programa”. 
Roger señalaba la posibilidad de que la campaña 
no haya recibido el enfoque adecuado, “en 

momentos de crisis”, ya que se ha destacado 
los millones de inversión, cuando lo que se 
pretendía es remarcar los proyectos que se han 
materializado con dinero de los vinarocenses , 
en un 75%, “por lo que no le debemos nada a 
nadie y estábamos muy satisfechos”. 

Por otro lado, Roger destacaba el “acoso 
constante y derribo” al que se había sometido 
al candidato Javier Balada por parte del PP 
local, que ha gastado “toda clase de argucias, 
día sí y día también durante cuatro años, 
una persecución diciendo falsedades y una 
persecución judicial, atentado contra el honor 
de la propia persona”. Roger lamentaba la 
actitud de los populares, que “ha hecho mella y 
ha repercutido en la gente a la hora de votar”. 
“Debemos volver a conquistar este espacio que 
el PVI dentro de la política local entre las dos 
fuerzas, para evitar aquello que siempre hemos 
dicho que es malo para nuestra ciudad, las 
mayorías absolutas”, concluía Roger.  

Javier Balada 
se despide de la 
primera línea política

A.C.

El candidato del PVI dedicaba una emotiva 
despedía  de “los votantes del PVI y a todos 
los vinarocenses”. Balada manifestaba que 
“mientras vas ganando a gente quiere que 
estés, pero cuando obtienes unos resultados 
como los que hemos tenido la gente lo que 
dice es que no está contenta y, por lo tanto, se 
deben tomar decisiones”. La decisión tomada 
por Balada, es, como destacaba, “la más difícil”, 
la de renunciar a la concejalía, algo que había 
decidido en vez “de pasar página”. “Cuando hay 

un fracaso hay que asumir responsabilidades”, 
incidía, añadiendo que no era cierto que lo 
más cómodo es irse, “para mi es lo más difícil”, 
un paso que da “por el bien del partido”. El 
PVI, matizaba el candidato, “no es sólo Javier 
Balada, que gente capacitada y preparada”. 

La oposición que ejercerán los 
independientes será “seria, rigurosa y 
constructiva”, como apuntaba Mamen Obiol, 
otra de las caras visibles del PVI durante esta 
legislatura. Obiol afirmaba que aceptaban 

la oferta lanzada por el PP local respecto a la 
oferta de que hubiera partidos que pudieran 
aceptar algún área del consistorio para la 
próxima legislatura. Así Obiol avanzaba que los 
independientes aceptarían el departamento 
de Cultura, ”pensamos que se ha conseguido 
mucho gracias a la labor de Mª Dolores 
Miralles”. Sin embargo, si la oferta no fuera 
la del departamento de Cultura, desde el PVI 
aseguraban que estaban dispuestos a aceptar 
cualquier área sin poner ninguna condición. 

Un Balada emocionado se despide: 
“El PVI no es sólo Javier Balada, que hay mucha gente detrás capacitada y preparada” 

El PVI se brinda a dirigir el área de Cultura
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Respecto al departamento del también edil 
en funciones Agustí Guimerà, tras manifestar 
su orgullo por haber trabajado “con dos 
magníficos alcaldes” y recordar también a 
los miembros de la anterior corporación, 
Guimerà informaba de que el vertedero había 
quedado clausurado y sellado gracias a un 
“compromiso formal con el señor Lamparero”, 
por lo que a partir del pasado miércoles ya no 
se podía acceder a la zona. Además, apuntaba 
que “como vaticiné, hasta el día 23 de mayo, 
la planta de transferencia de residuos de 
Benicarló no ha funcionado”, declaraba, 
responsabilizando de esta situación a  un 

“problema” como “el fraguado del hormigón” 
o “algún problema raro”. Ahora, 49 ciudades 
de la comarca podrán trasladar sus residuos 
a la localidad vecina. “Vinaròs se espabiló y 
estaba llevando sus basuras a Piedranegra, 
cosa que el Ayuntamiento vecino no ha 
hecho, pero tampoco ha sido denunciado”. 
La remodelación de la calle Santa Rosa del 
cementerio es una de los asuntos que no se 
ha podido concluir, aunque “sí se ha abierto 
la puerta”, por lo que a partir de ahora el edil 
responsable, “podrá hacer lo que convenga”.  

Finalmente, el alcalde en funciones, Jordi 
Romeu, que disculpaba la ausencia de la 

Librada López, ausente por cuestiones 
laborales, destacaba en el área de Gobernación 
las mejoras en equipamiento, el servicio 
en parques y jardines o el incremento en la 
colaboración entre los cuerpos de la Guardia 
Civil y la Policía Local. Romeu remarcaba 
también la cohesión del equipo formado 
durante las dos últimas legislaturas, “las 
obras quedan, y lo que no son obras, y eso 
es difícil de borrar”, indicaba, añadiendo que 
“hemos formado una familia con un interés 
común lógicamente, cuando entras en el 
Ayuntamiento, es el mismo, tu ciudad”. Romeu 
afirmaba que “la historia juzgará”. 

El equipo de gobierno se despide con un 
repaso a su labor al frente del Ayuntamiento de Vinaròs
Los diferentes ediles en funciones coinciden al trasladar su “orgullo” por haber “formado parte de este Ayuntamiento”   

A. C.
Aunque aún continuan trabajando 

“como si hubiéramos ganado las elecciones 
porque Vinaròs no puede parar”, el equipo 
de gobierno realizaba una comparecencia 
conjunta para ofrecer un repaso por los 
proyectos que se han llevado a cabo, además 
de apuntar los que quedan pendientes 
de finalizar o deben acometerse en las 
diferentes áreas. Así, en el Departamento 
de Urbanismo, Javier Balada concretaba 
los trabajos realizados en el marco del Plan 
Zapatero, en el que se incluye el Centro 
de Día y que debe finalizarse a finales de 
año. Balada recordaba que la instalación de 
pluviales que se acogieron al Plan Confianza 
ya han sido adjudicados, y que el Plan de 
Accesibilidad ya cuenta con un director de 
obra. Además, existen dos obras que según 
Balada deberían ya estar ejecutándose, una 

es el 2º Centro de Salud, y el 5º colegio, 
que debería construirse en los terrenos 
del Campo de Les Capsades. Respecto al 
área de Servicios Técnicos actualmente se 
está trasladando al edificio Pirulí y entrará 
en funcionamiento el próximo día 8. En 
cuanto a Bienestar Social, Maribel Sebastià 
precisaba que los dos proyectos incluidos 
en el programa, el Centro de Día y el Centro 
Especial de Empleo, se habían materializado, 
a falta de la construcción de la residencia de la 
tercera edad. En el departamento de Fiestas, 
Sebastià recordaba que el programa de actos 
ya estaba en imprenta y con las actuaciones 
previstas contratadas, “en cuanto al Carnaval, 
ya está reservado el dinero que hacía falta”. 
Sebastià daba paso a la edila de Turismo en 
funciones, Mamen Obiol, que indicaba que 
está todo preparado para que empiece la 

nueva temporada turística, “se ha trabajado 
mucho y se ha apostado por el turismo 
familiar y así se seguirá desarrollando 
este verano”, afirmaba. Respecto al área 
de Hacienda, Juan Antonio Beltrán se 
centraba en proyectos que el equipo de 
gobierno ha convertido en buque insignia 
de su gestión, como la remodelación 
de La Mera y el parking subterráneo, la 
Biblioteca, el paseo marítimo o el nuevo 
campo de fútbol, entre otros, operaciones 
que han sido “un acierto”, como afirmaba 
Beltrán, y que han salido adelante 
gracias a aprovechamientos urbanísticos. 
Respecto a la deuda derivada del polígono 
industrial, del Centro del Conocimiento y 
las indemnizaciones de la zona verde de 
Juan XXIII, Beltrán recordaba que “la deuda 
está a un interés cero”. 

Albiol desea que el Vinalab: “No se convierta en un centro muerto”
Por otro lado, Mª Dolores Miralles incidía 

en la labor que se ha llevado a cabo en 
diferentes ámbitos, como la gestión de la 
Biblioteca, la creación de Aula de Teatre, 
la programación que se ha desarrollado 
en diferentes apartados culturales.  La 
Biblioplaya es otro de los referentes citados 
por Miralles en su departamento. En cuanto 
a Educación, Mª José Ferrer recordaba la 

ayudas que ha dispuesto el Ayuntamiento a 
lo largo de esta legislatura a las familias con 
hijos en edad escolar, así como, también, 
aprovechaba la ocasión para reivindicar 
proyectos pendientes, como la construcción 
de un nuevo centro de educación, la 
ampliación del IES José Vilaplana o la 
piscina municipal, “tan demandada”. Por 
su parte el responsable del área de Nuevas 

Tecnologías y Comercio remarcaba todo 
el trabajo dirigido al Vinalab, para el que 
Albiol deseaba “que no se convierta en un 
centro muerto”, la campaña dinamizadora 
del Mercado Municipal, una vez concluida 
la remodelación, o el Pla d’Acció Comercial. 
También la implantación de la red de fibra 
óptica era remarcada por el edil en funciones 
que “ya está en marcha a Vinaròs”.  

Guimerà informa que el vertedero ha quedado clausurado 
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Som persones normals i corrents. Som com 
tu: gent que s’aixeca tots els matins per estudiar, 
treballar o buscar feina, gent amb família i amics, 
gent que treballa dur cada dia per viure i donar un 
futur millor als que ens envolten.

Uns ens considerem més progressistes, d’altres 
més conservadors. Uns som creients, d’altres no. 
Uns tenim ideologies ben definides, d’altres ens 
considerem apolítics. Però tots estem amoïnats i 
indignats pel panorama polític, econòmic i social 
que veiem al nostre voltant, per la corrupció dels 
polítics, empresaris, banquers… per la indefensió 
del ciutadà ras.

Aquesta situació ens fa mal a tots cada dia. Però 
si tots ens unim, podem canviar-la. És el moment 
de moure’ns i de construir una societat millor. És 
per això que declarem fermament el següent:

•	Les prioritats de la societat han de ser la igualtat, 
el progrés, la solidaritat, el lliure accés a la cultura, 
la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament, 
benestar i felicitat de les persones.
•	Hi ha uns drets bàsics que haurien de ser 

coberts en aquesta societat: dret a l’habitatge, 
al treball, a la cultura, a la salut, a l’educació, a 
la participació política, al desenvolupament 
personal i als béns necessaris per a una vida sana 

i feliç.
•	El funcionament actual del sistema econòmic 

i de govern no atén aquestes prioritats i és un 
obstacle per al progrés de la humanitat.
•	La democràcia surt del poble (demos = poble, 

cracia = govern) , però en aquest país la major part 
de la classe política no ens escolta. La seua funció 
hauria de ser portar la nostra veu a les institucions, 
facilitant la participació política ciutadana 
mitjançant línies directes i procurant el més gran 
benefici per al gruix de la societat, no la d’enriquir-
se, atenent només als interessos dels grans poders 
econòmics i aferrant-se al poder mitjançant una 
dictadura partitocràtica encapçalada per les 
inamovibles sigles del PP i el PSOE
•	L’ànsia i acumulació de poder en un grup 

reduït produeix desigualtat, crispació i injustícia. 
Això porta a la violència, que rebutgem. L’obsolet 
i antinatural model econòmic vigent bloqueja la 
maquinària social en una espiral que es consumeix 
a ella mateixa, enriquint uns pocs i abocant a la 
pobresa i escassetat a la resta de la població.
•	La voluntat del sistema és l’acumulació de 

diners, per sobre de l’eficàcia i el benestar de 
la societat, malbaratant recursos, destruint el 
planeta, generant atur i consumidors infeliços.
•	Els ciutadans formem part de l’engranatge 

d’una màquina destinada a enriquir una minoria 
que ni tan sols sap de les nostres necessitats. Som 
anònims, però sense nosaltres res d’això existiria ja 
que nosaltres movem el món.
•	Si com a societat aprenem a no confiar el nostre 

futur a una abstracta rendibilitat econòmica que 
mai s’aplica al benefici de la majoria, podrem 
eliminar els abusos i mancances que tots patim.
•	És necessària una revolució ètica. Hem posat 

els diners per sobre de l’ésser humà i hem de 
posar-lo al nostre servei. Som persones, no 
productes de mercat. No som només el que 
comprem, és important per què ho comprem i a 
qui l’hi comprem.

Per tot això estem indignats. Podem canviar-ho. 
Podem ajudar. Junts podrem. Surt amb nosaltres. 
És el teu dret.

Fem concentracions diàries a la pça. de 
l’ajuntament de Vinaròs a les 20:00h i assemblea 
popular cada dissabte a la mateixa hora i al mateix 
lloc.

Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho 
mitjançant la nostra web 

www.democraciarealjavinaros.es.tl o al correu 
democraciarealjavinaros@gmail.com

Encara hi som a temps!

Manifest de Democra-
cia real ja! se Vinaròs

A Vinaròs, durant les últimes setmanes, s’han organitzat 
reunions emmarcades en el moviment Democràcia real ja. 
En aquest sentit, les reunions han servit per elaborar un 
manifest que puntualitza els diferents punts que descriuen 
el pensament i la intenció del col·lectiu, i que han traslladat a 
la redacció de 7Dies actualitat de Vinaròs.  

 Actividades 
1 . Miniconferencia (conversación con 

los niños) sobre consumo. 
Necesidades diarias y consumo en los 

países occidentales modernos y en los 
orientales.  “Kit de supervivencia” para 
vivir en la Tierra. 

2. Envases y envoltorios excesivos: 
cómo reconocerlos y seleccionar 
los mejores productos  Exposición 
demostrativa sobre un escaparate de 
compras con toda la gama de envases de 
la industria moderna: plásticos, poliespán, 
celofán, cartones, breaks… 

Productos a granel. 
Aprender a minimizar los residuos en 

casa y reutilizar. 
3. Productos biológicos: Producir sin 

dañar el Planeta 
Exposición de : 
-Alimentos BIO (frutas, verduras, 

legumbres, cereales….) 
-Jabones y cosmética: Aproximación al 

mercado orgánico. Ventajas y beneficios. 

-Textiles, maderas y otros 
4. Taller Práctico: Un Huerto en el 

Balcón 
De la mano de un agricultor ecológico, 

introduciremos a los 
niños en el proceso de la agricultura 

orgánica. 
Plantación de semillas de hortalizas y 

verduras que el niño se lleva a casa para 
verlas crecer. 

Cómo cultivar un pequeño huerto 
orgánico en un pequeño espacio libre. 

5. Manualidades: Taller de broches y 
pins 

Durante el desarrollo de la actividad 
los niños se realizarán con fieltro, cartón y 
papel un pin en el que figurará el lema “YO 
SOY BIO “ 

6. Degustación de fruta biológica 
Taller para reconocer el sabor y textura 

de las frutas y verduras cultivadas sin 
productos químicos ni fertilizantes (en 
colaboración con algún productor que 
nos regale unos kilos para degustar)
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Hi ha més de 43.000 aspirants a les proves de 
certificació convocades per Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià (JQCV) 
corresponents al primer període de 2011, que 
se celebren des de dissabte passat a Vinaròs i 
22 localitats més de la Comunitat Valenciana 
i que estrenen novetat significativa. Es tracta 
de la realització dels exàmens del grau mitjà i 
superior en dos fases en dies diferents.

Així, dissabte 28 de maig s’inicià ja la primera 
fase del grau mitjà a Vinaròs i les altres seus, i qui 
supere el 40% de la prova podrà passar a la segona 
fase que es realitzarà el dissabte 11 de juny. Esta 
primera fase es du a terme en dos crides diferents: 
una a les 9 hores del matí que realitzen els aspirants 
el primer cognom dels quals comence entre la A i 
la L, i una altra a les 12 hores per als aspirants que 
comencen entre les lletres M i Z. 

D’altra banda, la segona fase del grau mitjà 
s’organitzarà en dos torns d’examen (un de matí i 
un altre de vesprada) també a Vinaròs. El torn del 
matí començarà a les 9 hores, com en la resta de 
localitats, i a aquest hauran d’acudir els aspirants 
amb un primer cognom que comence entre la A 
i la L. En totes estes localitats, el segon torn, de les 
16:30 hores de la vesprada, comprén els aspirants 
el primer cognom dels quals comence per una 
lletra entre la M i la Z. Quant al grau superior, la 
primera fase se celebrarà aquest dissabte 4 de juny 

a les 9 hores i hi haurà una sola crida. Només els 
que superen el 40% de la prova d’esta fase podran 
presentar-se a la segona, que es realitzarà el dia 18 
de juny a les 9 hores, igualment en una única crida. 

Les proves per a l’obtenció dels certificats 
de coneixements orals i del grau elemental 
mantenen la mateixa estructura dels anys 
anteriors i se celebraran cada una en un únic dia. 
La de coneixements orals es realitzà dissabte 28 
de maig, i la del grau elemental s´ha fet el dia 4 
de juny, ambdós en una única crida. Per localitats, 
Vinaròs reuneix el 4,7% de les matrícules, és a dir la 
sisena seu de les 23 amb més participants, degut a 
la gran afluència de catalans. 

Enguany, com l’any passat, la matrícula per a les 
proves s’ha pogut realitzar completament a través 
d’Internet. 1.700 
persones han 
pogut inscriure’s 
en les proves 
sense necessitat 
de presentar 
cap full en 
l’Administració 
ni en cap entitat 
bancària.

La prova amb 
un nombre 
s u p e r i o r 
d’aspirants és la 

de grau mitjà, amb 26.413 persones matriculades, 
seguida de la de grau superior, amb 8.185; la 
de grau elemental, amb 5.962, i, finalment, la de 
coneixements orals, amb 2.960. L’edat mitjana dels 
aspirants és de 32,1 anys, una xifra que consolida 
la tendència dels últims anys en què l’edat mitjana 
ha sigut superior a 30 anys. 

Cal destacar que el grup de 16 a 20 anys 
representa el 21,5% dels matriculats, el 85,3% 
dels quals s’ha inscrit en el grau mitjà. En el 
grau superior, el tram d’edat que representa un 
percentatge més alt d’aspirants és el de 26 a 35 
anys, amb un 45,5% d’aspirants. Per sexes, la 
convocatòria presenta un perfil semblant al de les 
convocatòries anteriors: les dones representen un 
66,9% i els hòmens, un 33,1%. 

En el passat setmanari de 7Dies-
Actualitat de Vinaròs correspo-
nent al número 511 apareixia 
publicada una fotografia referent 
a les primeres comunions que es 
van desenvolupar a l’església ar-
xiprestal, quan el peu de foto in-
dicava de manera incorrecta que 
es tractava de l’església de Santa 
Magdalena

Les proves de la Junta 
Qualificadora de 
Coneixements de Valencià 
estrena novetat

Vinaròs.News 

La JQCV presta, com sempre, una atenció especial a les 
persones amb discapacitats. Enguany són 35 els matriculats que 
han sol•licitat alguna adaptació, bé de l’examen, d’accessibilitat o 
de recursos informàtics. En aquest sentit, destaca la col•laboració 
entre la JQCV i entitats com la FESORD i l’ONCE perquè els seus 
associats disposen d’adaptacions específiques: intèrpret en 
llengua de signes per a les persones sordes i textos en Braille per 
als invidents.

Discapacitats

Enguany es complixen 25 anys de la creació de les proves de la JQCV. A aquells 
primers exàmens de 1986 es van inscriure 2.239 persones, i es van constituir 
tres seus: una a Castelló de la Plana, una altra a Alacant i una altra a València. 
També es van establir tres nivells de coneixements: oral, elemental i superior, 
els continguts dels quals es van redistribuir en els quatre nivells actuals en 
convocatòries posteriors. L’any següent, en 1987, es van convocar, per primera 
vegada, les proves de coneixements específics. 

25 aniversari de les proves
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Agenollats, amb la 
pistola a la boca

Otra vez sobre los pasos de peatones, de ellos escribía la semana 
pasada y repito en la presente ¿por qué? Pregunta que se ha puesto 
de moda en nuestra querida España. El motivo no es otro que ya se ha 
borrado uno de los pasos anulados y que, según escribí en más de una 
ocasión, había visto algún que otro susto, ha sido el que había al final 
de la calle San Gregorio (Camí Alcanar), y, posteriormente, repintado 
el actual, espero y deseo que no sea el último y, como siempre, 
agradezco a quien corresponda su interés por ir solucionando estas, 
voy a llamarles, incomodidades. 

La semana pasada, en la página número 15 aparece una fotografía 
de un grupo de primera Comunión y lo sitúan en la parroquia Santa 
Magdalena, por lo que se ve en la fotografía detrás de los comuniantes, 
es de la iglesia arciprestal, incluso está en la misma el Sr. cura arcipreste 
mosén Emilio, la perfección humana entiendo que no existe y los 
errores son eso, muy humanos. La noticia que doña Marian Fonellosa 
ha dejado la dirección del Semanario Vinaròs, El Diariet, después de 8 
años, supongo que será una jubilación por lo que deseo muchos años 
de salud para poderla disfrutar.

Hay que ver el movimiento de gente que provoca un evento 
deportivo, y me voy a referir a lo visto el sábado por la noche en 
Vinaròs, sobre todo en la plaza Jovellar, donde la fuente se llegó a 
llenar, hubo momentos que no podía entrar nadie más, y es normal 
que esto pasara en la ciudad donde reside el equipo ganador, pero 
hay que ver lo que arrastran los dos primeros equipos de la primera 
división. Estas manifestaciones son bonitas en cuanto se limitan 
a celebrar lo suyo, y, por lo menos, lo que un servidor de ustedes 
presenció nada se decía de cualquier otro equipo, en otras cosas es 
muy difícil que cuando se celebra algo no se cite a otros e incluso ya se 
predice lo que no se hará, en deporte esto pasa muchas veces, que se 
predice lograr campeonatos que no llegan, mantenerse en categorías 
que no se consigue y esto pasa en todos  los aspectos de la vida, quizá 
es que soy muy torpe, pero no recuerdo que nunca se consiga todo lo 
que se promete y que conseguirlo depende de infinidad de factores 
que no tendría suficiente espacio para citarlos a todos, sólo hay que 
dejar pasar el tiempo, único juez al que no se puede discutir.       

El canó encara està calent, rogent, candent. Els gossos, i les gosses, 
encara estan salivant. Encara tiren escuma per la boca. Després d’haver 
disposat agenollar un poble que espera tan poc que no li costa res 
agenollar-se, després d’haver espantat un poble que espera tan poc, 
que li costa tan poc espantar-se, els gossos encara segueixen salivant 
i abollant a un pam de la cara del poble. Es va sentir al darrer debat, la 
política de la repugnància converteix als que la practiquen en polítics 
repugnants. La victòria tot ho justifica. La visita de Camps a Vinaròs va 
ser la de l’arribada del cacic. “Si voteu a Juan Bautista Juan, Vinaròs tindrà 
Escola, Institut i Centre de Salut”. Lectura: Si no ho feu, oblideu-vos-en. 
La seducció del cacic és l’amenaça, la por. Amb dos misses tot s’arregla. 
La dreta sap com ningú posar la pistola al cap. Porta dècades de pràctica. 
La dreta porta dècades agenollant al poble, els cops d’estat han estat 
un bon camp de pràctiques. Els cops d’estat i l’estat de necessitat, i la 
pobresa. La distància de Molt Honorable a Més que Miserable, el Partit 
Popular ha aconseguit diluir-la. I això fa salivar més als gossos... i a les 
gosses. 

Ara, amb el canó encara calent, candent, pels trets de campanya, la 
pistola es posa a la boca a veure si es pot cremar la llengua. L’olor de 
carn cremada, de llengua cremada, encara fa abollar més als gossos 
famolencs de carn crua. Es pot entendre a qui s’agenolla per necessitat, 
per fam, per desesperança, però no s’entén als que volen inclús treure 
la veu, cremant la llengua. El decret que vol minoritzar i fer desaparèixer 
definitivament el valencià de les aules pot ser una maniobra de 
distracció, pot ser un regal als gossos que acompanyen al cacic, o 
senzillament sadisme, però confirma que davant tenim mala gent, gent 
repugnant. El provincianisme ha estat sempre un bon camp de conreu, 
i soterrament, per als cacics i els seus capatassos, per als càrrecs electes 
des de la repugnància.

Fa ara 30 anys que Manuel Sanchis Guarner va marxar. “D’altres pares 
no volen que els seus fills parlen valencià perquè tenen por, segons diuen, 
que després no puguen aprendre bé el castellà. Jo els preguntaria a eixos 
pares si és que creuen que els seus fills són deficients mentals, ja que els 
consideren incapaços de ser bilingües”. Provincianisme en estat pur com 
a forma de vida.

Deia Joan Fuster: “No resultaria lícit limitar-nos a atribuir-lo  a ‘genocidi’: 
seria, així mateix, una mena de ‘suïcidi’ col·lectiu, de nosaltres depèn” . 

Han pasado las elecciones y es justo desde 
aquí felicitar al PP por los resultados obtenidos, y 
tras unos pocos días de lamerse la patita herida, 
es momento de afrontar el futuro con el ánimo 
adecuado, con la moral intacta y con el siempre 
necesario optimismo para vivir todo lo bueno o 
malo que nos depara la vida.

Una ciudad, al final, es la suma de los 
aciertos y errores de todos aquellos que la han 
gobernado a través del tiempo y de la misma 
manera, los gobernantes  son fruto inequívoco 
de los aciertos y errores de los ciudadanos al 

momento de elegirnos. Si nos damos cuenta, el 
pueblo acaba en democracia, teniendo aquello 
que desea.

Vinaròs ha cambiado en estos años, y 
esto haga lo que haga el nuevo gobierno la 
transformación que ha experimentado la ciudad 
es ya irreversible, la huella del esfuerzo y la 
dedicación quedará impresa en nuestras calles 
y plazas, para disfrute de sus ciudadanos, sin 
distinción de ideología.

Creo sinceramente que hemos sabido 
aprovechar el tiempo político en el gobierno 

que nos ha tocado vivir, y ahora que nuestra 
sociedad está inmersa en una crisis sin fecha fija 
en su vencimiento, entiendo que Vinaròs estará 
en mejores condiciones que muchas otras 
ciudades, cuando todo vuelva a la normalidad.

Desde aquí agradecer a los muchos que 
han confiado en nosotros y garantizarles 
que no se han equivocado, a pesar de los 
resultados electorales, y que siempre existe un 
tiempo nuevo para los que pensamos que la 
democracia, la honradez y la justicia son valores 
por los que merece la pena luchar cada día.

Un tiempo nuevo
Juan Antonio Beltrán Pastor

Les  imatges  de  la  comarca 
en  w w w. fotosp ai .com
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Jordi Moliner Calventos

Juan Bautista Juan
Después del 22-M, y después de agradecer el 

45,85% de apoyo que el PP ha recibido, y que le ha 
otorgado la mayoría absoluta, llega el momento 
de empezar a trabajar.

Está vez el resultado de las urnas no deja lugar 
a los pactos, pero desde el PP queremos iniciar 
nuestra andadura con responsabilidades de 
gobierno, con un gesto de mano tendida a los 
partidos de la oposición.

Durante la campaña electoral, todos los partidos 
hemos ido desgranando nuestras promesas, 
nuestras inquietudes, en resumen, el compromiso 
de trabajar y conseguir mejores infraestructuras, 
mejores servicios y mayor bienestar para todos 
los ciudadanos, y ahora ha llegado el momento de 
empezar a demostrarlo.

Bien es cierto que los vinarocenses han votado 
PP mayoritariamente, y precisamente por ello 
consideramos que nuestro compromiso y nuestra 

responsabilidad es completa, pero no por ello 
creemos que muchas inquietudes y sensibilidades 
de otros partidos deban de quedarse aparcadas a 
las puertas del Ayuntamiento.

Todos hemos oído durante la campaña electoral 
que varios partidos de izquierda han expresado 
su voluntad, su inquietud y su sensibilidad hacia 
ciertas áreas de la gestión municipal, como 
pueden ser participación ciudadana, temas 
medioambientales, problemáticas de integración 
social de los minusválidos, hasta incluso la 
implementación de la Ley de Dependencia.

Desde el Partido Popular estos no han sido 
temas que se hayan quedado al margen de 
nuestras propuestas electorales, y con ello 
quiero decir que asumimos el compromiso de 
llevarlas a cabo, pero abiertamente solicitamos la 
colaboración y la implicación en dichas áreas a los 
partidos de izquierdas que así lo deseen.

Y lo hacemos desde la sinceridad, y con 
la mejor voluntad de abrir las puertas de la 
gestión municipal en la medida que estos 
partidos deseen involucrarse, sin dobleces, 
sin ánimo de compromisar a nadie. Pero 
dicho queda, si hay voluntad, si se desea 
asumir responsabilidades y se contempla la 
colaboración como algo viable, no será el 
PP quien ponga trabas a compartir tareas 
y responsabilidades, y de forma conjunta 
involucrarnos todos en lo que pueda mejorar 
la calidad de vida de todos los vinarocenses.

Si desde la izquierda hay inquietud de 
participación y se nos brinda colaboración, 
habrá participación y colaboración. Estamos 
convencidos que con el esfuerzo de todos, 
mejoraremos la gestión de gobierno.

La mano queda tendida, si alguien desea 
cogerla nos alegrará estrechársela.

Mayoría absoluta, pero con la mano tendida

Ja han passat les eleccions, ara és temps de 
reflexionar, d’acceptar les derrotes i gaudir 
de les alegries, de fer pinya per tirar avant la 
nostra ciutat. Jo ho tinc fàcil, sé com fer-ho, 
només he de seguir l’exemple, del meu amic i 
company, Domènec Fontanet, ell ha marcat 
un camí en la política local, una manera de fer 
política diferent, de baix cap a dalt, un camí de 
dedicació, treball i oposició constructiva, estan 
al costat de la gent del carrer.

És el moment de continuar recolzant totes 
les propostes bones per a Vinaròs vinguen d’on 
vinguen com sempre hem fet. És el moment de 
fugir de protagonismes que no serveixen per a 

res, de rancúnies d’abans, d’interessos foscos i 
sobretot d’intentar deixar de ser el circ comarcal, 
de tornar a donar al nostre Ajuntament la 
serietat perduda.

També es l’hora de ficar moltes coses al seu 
lloc, de dur a terme un “reparto” més equitatiu 
dels recursos municipals i de deixar de recolzar 
a col·lectius pel seu color polític o de recolzar 
a entitats culturals i d’altres no tindre cap 
recolzament. O que sempre facen les coses els 
mateixos, com si a Vinaròs només ni hagué un 
de cada cosa, doncs no la nostra riquesa és la 
nostra diversitat, i si l’equip de govern actual no 
ho ha volgut veure així, ha segut un dels seus 

errors, esperem i desitgem que el nou equip de 
govern siga més sensible a les necessitats de la 
nostra ciutat.

D’altra banda m’agradaria felicitar a tots els 
partits que hem aconseguit tindre representació 
municipal. Uns hem pujat, uns altres han baixat, 
algú hi ha de nou. No m’agrada la majoria 
absoluta PP, crec que no beneficiarà a la nostra 
ciutat doncs ens trau la força necessària per a 
intentar fer canviar allò que no ens agrada d’ells, 
que són moltes coses, encara així intentarem 
fer una oposició lleial i responsable dient que sí 
quan siga necessari per al nostre poble i dient 
que no quan faça falta.

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

Temps de fer feina

El passat dia 22 la ciutadania de Vinaròs, 
lliure i democràticament, va posar a cada un 
dels partits polítics en el seu lloc.

Com és sabut, ha posat al Partit Popular amb 
majoria absoluta al front de l’Ajuntament per 
a que governe el poble de Vinaròs durant els 
pròxims quatre anys.

Tots som sabedors del tan anhelat afany 
del Partit Popular per aconseguir la cadira, 
sense importar-li la molt criticada i utilitzada 
situació laboral, econòmica i social per la 
que està travessant una gran part de la 
ciutadania vinarossenca. Com tampoc li 
ha importat massa la tan criticada situació 
econòmica de l’Ajuntament. L’objectiu era 
aconseguir la cadira. Doncs això, la cadira ja 
està aconseguida. Ara falta que aconseguisca 
el que es va prometre.

A un dels socis de l’equip de govern, al 

Partit Socialista, l’ha deixat en l’oposició amb 
un regidor menys. No vull entrar a opinar del 
per què ha pogut passar, el poble ja ha opinat i 
decidit i que cadascú opine el que vulga.

A l’altre soci de l’equip de govern, el Partit 
Independent de Vinaròs, no tan sols l’ha 
deixat en l’oposició sinó que pràcticament l’ha 
eliminat. I tampoc vaig a entrar en opinions ni 
valoracions cadascú ja farà les que voldrà i com 
voldrà, el que és clar és que el poble aixina ho 
ha decidit.

A Esquerra Republicana la ciutadania de 
Vinaròs li ha donat representació municipal 
amb un regidor. Una representació molt 
treballada, elaborada i pactada a nivell 
personal utilitzant el nom de dos partits per a 
intentar materialitzar un altra fórmula pactada. 
Encara que la ciutadania ha optat per una altra 
fórmula a la que s’esperava.

El BLOC ha segut compensat amb un 
regidor ja que com que ha perdut la clau 
de la governabilitat que disposava en 
l’anterior legislatura i vist quina ha estat eixa 
governabilitat, doncs se li ha llevat la clau i ha 
segut compensat amb un regidor més per a 
vore si aixina es poden aclarir i poden explicar 
a la ciutadania el significat de la política del 
“Baix cap a Dalt”.

A Esquerra Unida ja era oposició des de 
fora de l’Ajuntament i la ciutadania ha decidit 
que seguisca sent oposició des de fora de 
l’Ajuntament.

Però bé, sigui com sigui i pel motiu que sigui, 
eixa ha segut la decisió de la ciutadania de 
Vinaròs el passat dia 22, i com diu la frase: “El 
poble mai s’equivoca”.

Esperarem un temps per a vore si això és 
aixina.  

Manuel Villalta

Cadascu en el seu lloc
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Agustí Guimerà Ribera

Mª Dolores MIralles

operación

C/ San Pascual, 28 / Remedios, 19
12500 Vinaròs - Castellón 

BIKINI
y abdominales de acero

Regalo un masaje 
anticelulítico y relajante.

preséntate con el folleto y 
tendrás un descuento del 
5% en el mes de Junio

Després dels resultats que va obtindre el PVI en 
els últims comicis municipals, on hem perdut 794 
vots envers les eleccions del 2007, amb la pèrdua 
de 2 regidors, cal fer un anàlisi aprofundint en 
l’autocrítica i amb la decisió d’aprendre i rectificar 
cara al futur.

Creiem que des del PVI no hem estat capaços 
de transmetre a tota la ciutadania i especialment 
al nostre electorat, amb la suficient nitidesa i 
claredat, el nostre suport a la candidatura com 
alcalde del socialista Jordi Romeu, després que 
el nostre candidat, Javier Balada, digués que en 
la investidura es votaria a ell mateix com alcalde. 
La decisió va ser fruit d’un acord unànime de 
la nostra assemblea per dur endavant tots 
aquells projectes importants per la nostra ciutat, 
pensàvem que era vital i necessari continuar en 
l’equip de govern per tal de poder finalitzar-los, 
ja que eren de vital importància, una aposta 
encertada perquè s’han materialitzat projectes 
decisius per al nostre futur com a ciutat. També 
creiem que en aquesta última legislatura 

ens hem dedicat a treballar intensament a 
l’Ajuntament i hem descuidat el contacte directe 
amb la ciutadania, saber explicar-los el perquè 
de les nostres apostes, posicionaments, és a 
dir, hem pecat de ser competents al 100% en 
l’Ajuntament, i ens hem oblidat del contacte 
amb la gent de la nostra ciutat, sobretot amb 
els joves, que són el nostre futur: Demanar-los 
l’opinió, tindre en compte les seues necessitats, 
fer-los participar del nostre projecte. Un altre 
aspecte essencial, i potser el més decisiu, ha estat 
el constant acoso i derribo, tant a nivell personal 
com judicial contra el nostre partit, però sobretot 
el que ha sofert  Javier Balada. Javier ha estat 
una víctima de falsedats, persecussió judicial, 
atemptats contra el seu honor, amb constants 
qualificatius barroers, molts d’ells innombrables 
pel verí i el mal que volen transmetre (mentider, 
home sense paraula, que només està en política 
per diners, etc.). Repetir una mentida moltes 
vegades, amb altaveus que ho multipliquen, 
amb correligionaris i voceros que fan la bola cada 

vegada més gran, al final s’aconsegueix fer-se 
creure.

Enllaçant amb el primer punt de l’anàlisi, 
molta gent ens ha confós i ens han considerat 
també PSOE, i res més lluny de la realitat. 
Sempre hem remarcat la nostra realitat com 
a partit independent i municipal. El nostre 
lloc entre les dues grans formacions per evitar 
les majories absolutes, que tant de mal fan al 
nostre parer a una ciutat. Per últim, pensem que 
hem pecat de no oferir una campanya del tot 
adequada, enaltint les inversions en els projectes 
aconseguits en un moment de crisi i dificultat 
econòmica per a molts ciutadans, que haja 
pogut percebre la ciutadania opulència en lloc 
d’una relació de projectes. En definitiva hem de 
ser capaços d’acceptar les nostre fallides, tindre 
una gran predisposició a l’autocrítica i a les 
ganes de donar solucions als mateixos per evitar 
caure en les mateixes errades i encarar el futur 
per aconseguir recuperar la confiança del major 
nombre de ciutadans.

Anàlisi dels resultats electorals

El tres regidors que hem representat al 
PVI en aquesta última legislatura volem 
agraïr al poble de Vinaròs, i sobretot als 
nostre votants, el seu suport.

A partir d’avui continuarem treballant per 
Vinaròs des d’on la majoria de la ciutadania 
ha volgut, però amb la il·lusió afegida i 
convençuts de que el PVI té un espai dintre 
del panorama polític municipal, i amb la fe i 
la convicció de que en les properes eleccions 
del 2015 tornarem a recuperar o incrementar 
el suport que, a dia d’avui, hem perdut.

Estarem treballant i a disposició de tots 
els ciutadans, fent una oposició seriosa, 
útil, rigorosa i sobretot constructiva, que 
servisca per aconseguir els millors logros per 
a la nostra ciutat, criticant i rebutjant totes 

aquelles propostes que vorem perjudicials 
per als interessos de Vinaròs i dels seus 
ciutadans, i proposant i donant suport, 
vinga d’on vinga, a totes les que trobéssem 
beneficioses per a la nostra ciutat.

Una volta passades les eleccions, i des 
d’ara mateix i amb l’ànim de ser positius, 
treballant colze a colze per la nostra 
ciutat, ens sumem a l’oferta llançada pels 
guanyadors dels comicis, el PP, i estem 
disposats a acceptar la Regidoria de Cultura, 
on tants logros s’han assolit. Però no 
obstant, estem disposats a rebre qualsevol 
altra regidoria, la que ells considerem més 
oportuna, sense condicions, només amb les 
mateixes prerrogatives que se li donen a 
qualsevol partit de l’oposició

Final de legislatura
Mamen Obiol

Después de 8 años tocándoles las narices 
y, llegada la hora de mi despedida, no tengo 
más remedio que pedirles perdón, perdón por 
levantar toda la ciudad para poder eliminar las 
fugas de agua potable, dar la opción de contratar 
fibra óptica para la TV o telefonía y gas ciudad. 
También les pido perdón por las obras que se 
originaron para la colocación de 7 lavabos 
públicos y 5 bases de bicicletas de alquiler, así 
como para la construcción del parque de les 
Catalinetes y el de la Avda Castelló, me siento 
culpable y también pido perdón por plantar 
más de tres mil árboles en la ciudad por las 
molestias que todo ello conlleva (caen las hojas 

en otoño) y la ornamentación de las rotondas, 
incluido el ficus nítida de la Avda Febrer de la 
Torre, del cual tendría que pedir también perdón 
a la ciudad vecina de Benicarló, por si acaso. 
Pido perdón por reducir el coste energético 
del Ayuntamiento al cambiar las bombillas 
habituales por otras de bajo consumo, también 
pido perdón por plantar flores en los jardines de 
la ciudad y poner 76 contenedores soterrados, 
además de incrementar en una proporción de 5 
a 1 los contenedores de selectiva. Pido perdón 
por las diez marquesinas que se han colocado 
en las paradas de bus urbano. Les pido perdón 
a los jugadores de birles y petanca por lo que ya 

saben. Pido perdón a todas aquellas personas 
que han donado desinteresadamente más 
de 50 palmeras a la ciudad y a los usuarios de 
los parques seniors. También tengo que pedir 
perdón por adaptar el entorno de la ermita de 
nuestros patronos a las personas con movilidad 
reducida.

Bien ahora vienen los agradecimientos, sobre 
todo a los dueños de los canes que día a día 
también han plantado sus flores en la ciudad. 
Supongo que a partir del día 11, ya los sacaran 
con dodotis.

Un saludo.

A la Asociación Cívica Raimundo d’Alós.
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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

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

Ramon Puig

Acabàvem l’anterior escrit dient: EPSAR, 
entitat que parla de “historicos alivios al mar 
en la EBAR del paseo a partir de agosto de 
2010¡¡. Quant nosaltres ja ho denunciàvem 
el1994¡¡.fa 17 anys ¡¡ 

Nosaltres podem donar referència de mols 
articles denuncia tant a la premsa escrita com 
a la radio,en preguntes als plens, oralment als 
concejals responsables, a l’alcalde i més d’una 
instancia per escrit, com podem donar-los (no 
és cap farol) els donem: ---J Vidal Mediterraneo 
6/12/1994, “Vecinos de Migjorn denuncian 
vertidos contaminantes al rio Servol,provocando 
mortaldat de peces i anguilas.”---1998 per 
mig d’el “Vinaròs”denunciàvem altra vegada 
aquets abocaments.--- Ho férem el 20/6/200 
1al “Levante”.---Al Povet. Com 19/6/2002, 

denunciàvem l’atorgació de la bandera 
Blava.--- 7/9/2002, “7 Dies”fotos denuncia.--- 
“7 Dies” 7/8/2004, altra vegada fotos. --- “7 
Dies”, 29/1/2005, dèiem: “aquet defecte ( 
aigües fecals directament al riu i el mar) s’ha 
arrossega de 1979,no és ja hora de reparar-
lo”?--- “7 Dies.”23/4/2005,pregunta al plenari.--- 
Pregunta reiterativa al plenari de 5/1/2008.--- 
6/4/2008, resposta errònia dels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament a una instancia de Migjorn.--- “7 
Dies” 22/4/2008, resposta als Serveis Tècnics. --- 
11/5/2008, pàrquing soterrat inundat per aigües 
fecals, nosaltres creiem per no donar abast les 
bombes de l’EBAR. --- 3/9/2008, tornarem a fer 
una instancia al Ajuntament per el mateix motiu, 
la ultima instancia la vam fer el 15/5/2011, més 
les moltes vegades que ho denunciarem de 

veu als responsables politics. Tenim moltes 
fotos del moment en que es produeix  aquets 
abocaments contaminants i perillosos per la 
salut, d’els anys 1994, 1995, 2002, 2007,2008, 
2009, 2010, 2011. No tenim cap resposta ni 
preocupació de cap del concejals o alcaldes que 
han passat per l’Ajuntament.

Lo que ens diu l’informe d’aquesta empresa 
que, “para los pròximos meses está prevista la 
mejora en el registro de las señales de alivio 
de este bombeo” vol dir que no canviaran les 
bombes, que seguirem tenint les aigües fecals 
contaminant el riu i la platja, arribats en aquet 
punt preguntem? Qui és el responsable?. Que 
fa l’equip de govern? Que fa la oposició? 
Especialment el guaita del minaret?

www.avmigjorn.org 

Contaminació del Servol  (2)

Cada dia, a les escales de l’Ajuntament de 
Vinaròs, està passant un fet que va molt més 
enllà del que es donà en el moviment contra la 
guerra d’Iraq. Aleshores la reacció del moviment 
fou manipulada pels mitjans de comunicació, 
a les portes d’unes eleccions, que pretenien 
descavalcar el PP del govern. De fet, una vegada 
instal·lat Zapatero a la Moncloa, el mitjans van 
desunflar el moviment contra una guerra que va 
anar a més.

El moviment per la indignació apareix d’esquena 
a la partitocràcia i el seu Estat. No pretén subvertir 
l’ordre institucional, només oblidar-se de la seua 
existència com ell s’ha oblidat de la població. Ha 
ocupat les places de les principals capitals de 
l’Estat i acudeix diàriament a les de ciutats com la 
nostra perquè és l’únic lloc on tothom pot opinar 
sense restriccions de cap mena.

Una jove ha fet de moderadora per primera 
vegada en la seua vida i era admirable observar 
la seriositat amb què ho feia. Un altra, després 
de reprimir-se durant uns dies, es va decidir a 
parlar i confessà que mai no s’havia interessat en 
la política perquè no li veia el sentit, però tenia 
coses a dir i fins aleshores no havia trobat un lloc 
on expressar-les. Un xicot confessava militar en un 
partit, però a la vista de la profunditat de les coses 
que es discutien en el moviment, el temptava 
cremar el carnet.

El moviment per la indignació va ocupar l’espai 
públic sense autorització, decidit a actuar amb 
els drets que la sobirania popular li atorgava, 
deslliurant-se de la tutela institucional. Va ser una 
decissió relativament espontània, però inspirada 
i empesa per moviments anteriors, tant de l’Estat 
espanyol com de més enllà de les fronteres. 

No podia ser d’una altra manera, però dies de 
discussions, propostes i contrapropostes, han anat 
perfilant una estructura i un programa de mínims 
que es poden simplificar de la següent manera: 
canviar la situació global a partir de modificar la 
particular.

Més d’hora o més tard les acampades 
desapareixeran per convertir les places en àgores 
populars, cada vegada que el moviment necessite 
proposar, discutir i criticar en assemblea les accions 
fetes i les previstes. Es pretén deixar de ser víctima 
passiva i marginada de l’Estat per materialitzar la 
consigna, “no demanes el teu lloc, ocupa’l”.

Si tantes mobilitzacions anteriors s’han diluït 
en el no res per què ha de ser diferent aquest 
moviment? Potser aquesta serà un fracàs més, 
però estarem d’acord que la batalla més perduda 
és la que no es lluita.

Indignació polititzadora

A la nostra llengua tenim 
moltes pronunciacions 
diferents, però això passa a 
totes les llengües, penseu en el 
castellà parlat, per exemple el 
de Santander, el de Sevilla o el 
de Buenos Aires.

Per cert, heu vist mai una pel·lícula en 
“argentino” sense doblar a l’espanyol d’aquí? 
Us quedaríeu “in albis” sense entendre gairebé 
res, especialment al principi. Quina gran 
diferència que hi ha entre l’anglès de Londres i 
el de Liverpool i no en parlem del dels USA. Del 

francès de París al de Marsella. Del portuguès 
de Portugal al del Brasil. De l‘italià de Milano al 
de Nàpols. De l’alemany de nord al del sud, etc. 
I ningú dubta que siguen la mateixa llengua. 

Però aquí som molt valents i a cada poble 
diem un nom diferent per a la mateixa 
llengua. Parlem valencià/català però diem 
vinarossenc, morellà, castellonenc, crevillentí, 
gironí, lleidatà, fragatí mallorquí (manacorí, 
solleric......) menorquí (maonès, ciutadallenc.....) 
i molt més noms, un per poble! o un per 
comarca: A Tortosa tortosí, o a la Llitera lliterà, 
etc.

A Àustria, Alemanya, cantons de Suïssa, 
part est de Bèlgica parlen una sola llengua, 
l’alemany. Malgrat que són països diferents i 
a ningú li passa pel cap dir que parla austríac, 
suís o belga, tots diuen que parlen alemany. 

Al nord de Bèlgica parlen neerlandès i al sud 
francès, encara que no és ni França ni Holanda, 
però mai diuen que parlen belga.

A Suïssa a més de l’alemany hi ha cantons 
que parlen francès (i no és França), italià (i 
no és Itàlia) i romanx o retoromànic, llengua 
pròpia de només un cantó i ningú diu suís.

Deu ser qüestió de cultura?   

Coses de l’idioma
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Vinaròs en blau i grana

Vinaròs tot un clam culé Força Barça

L’arremullada valia la pena Visca el barcelonisme

El Barça un altra vegada campióDes de Vinaròs amb el campió d’Europa

Un bon equip barcelonista Alegria a la plaça Jovellar



ESCUELA DE VERANO 
Y CURSO INTENSIVO NATACIÓN

PISCINA SERVOL
JULIO – AGOSTO 

Horario: lunes a viernes de 9-13h
INSCRIPCIÓN ABIERTA – MATRÍCULA GRATUITA

TEL. 964 45 14 23
Avda. Mº Auxiliadora nº15 - Vinaròs

El diumenge 29 de maig, l’associació 
protectora d’animals El Cau de Vinaròs va 
celebrar una jornada de portes obertes en 
la que van participar nombrosos veïns de 
les nostres comarques, convertint-se en 
una ocasió més per demostrar el carinyo 
cap als animals de companyia. Des del Cau 
estan fent una excel·lent tasca, i és que de 
tant en tant, alguns són abandonats pels 
seus propietaris i allí tenen una llar de 
primera on se’ls cuida molt bé, pel que la 
jornada de portes obertes va tornar a ser 
tot un èxit i on per part d’una veterinària 
es va fer una interessant xerrada.

Portes 
obertes 
al cau

15
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La representación de “Los figurantes” 
durante el fin de semana, con funciones que se 
desarrollaron el viernes, el sábado y el domingo 
por la tarde, consiguió llenar el Auditorio de un 
público que quiso compartir la evolución de Los 
teatreros, grupo nacido bajo el auspicio de Aula 
de Teatre, que ponía en escena la obra de José 
Sanchís, un obra compleja y muy simbólica que 
analiza el papel que juegan los figurantes en las 
obras teatrales, convirtiendo el escenario en una 
alegoría de la vida y exponiendo cómo pueden 
convertirse en actores con papeles principales, 
en vez de cumplir durante toda la función con 
los papeles secundarios para los que han sido 
creados. La obra transcurre en el marco de los 
ensayos previos a un estreno, al desaparecer 
los protagonistas y tener que coger las riendas 
de la obra. La valoración del director teatral, 
Josi Ganzenmüller, era “altamente positiva”, 
ya que los actores se han esforzado mucho, 
“han trabajado muchos meses y eso se nota en 
escena”. Ganzenmüller recordaba que algunos 
de ellos son casi principiantes”. La obra es, para 
el director teatral “muy interesante”, y aporta 
muchas lecturas, “muchos matices”. “En clave 
de comedia, el público se ha reído, lo ha pasado 
bien y estamos contentos de que una vez más 
el Aula de teatro de Vinaròs haya cumplido 
los objetivos”, concluía el director teatral. El 
domingo, como en el resto de representaciones, 
el Auditorio de Vinaròs registraba un lleno 
absoluto.  

los actores secundarios 
toman el mando

‘Los figurantes’, 

El Auditorio registra un lleno absoluto 
durante las representaciones del grupo 
nacido bajo la iniciativa Aula de Teatre

Fo
to

s y
 te

xt
o:
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.C
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L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha 
publicat el número 28 de la col·lecció que al 
voltant de la investigació històrica vinculada 
a Vinaròs dedica el seu espai la biblioteca 
Mare Nostrum. Sota el títol Els Alos, l’escut i la 
fundació de Vinaròs, el llibre es presentava a 
la sala d’actes “Agustí Delgado” el divendres 
27 de maig. Alfredo Gómez Acebes reprèn 
així un projecte del seu pare, encetant una 
nova línia d’investigació que es deté en 
l’escut de la ciutat i en els símbols que el 
conformen. L’obra parteix de la necessitat 
de conèixer quin és l’origen de l’escut, com 
apunta Gómez, de l’element alat i del cep 
de vinya, “sempre ha existit l’interrogant 
del per què Vinaròs tenia estes figures al 
seu escut i a partir d’aquí hem investigat”, 

un estudi que ha conduit a Gómez fins als 
cavallers medievals que van arribar a la zona 
al voltant de l’any 1230 i 1240, “l’any 1236 
ja existeix una carta de poblament, i l’any 
1941 la segona carta de poblament”. Entre 
aquest cavallers podem situar a Raimundo 
d’Alòs, i els clans dels Alemanys, Els Alais i Els 
Satrilla. Gómez explica que els elements que 
configuren l’escut provenen dels cognoms 
de les famílies, “els Alós tenen el seu escut 
heràldic”. Així, per exemple, “l’ala de l’escut 
de Vinaròs prové de l’escut heràldic dels Alós, 
de Lleida”. El nou volum de la biblioteca Mare 
Nostrum s’ha basat en hipòtesis perquè no 
existeix prou informació sobre aquest tema 
“la documentació és escassa”. Les teories 
finals de l’obra, tot i no estar perfilades, 

serviran per a que els futurs investigadors 
no troben un camp erm, “haig de dir, de 
tota manera, que aquest tema era un dels 
projectes del meu pare, que en faltar va 
deixar un calaix amb moltíssima informació, 
moltes carpetes que m’han costat molt de 
sintetitzar, milers i milers de carpetes d’on 
he extret tota la informació”. Una informació 
que ha costat any i mig de classificar, “el meu 
tema és el patrimoni i l’art i aquesta no és la 
meua especialitat, per això m’ha costat més 
temps”. La idea era, segons afirma Gómez, 
que la feina desenvolupada pel seu pare 
no es quedés en un calaix, “que estigués 
publicada”. “He recollit, sobretot, molt de 
material arqueòlogic, material inèdit que 
també apareix al llibre”. 

Amics de Vinaròs 
presenten

‘Els Alós, l’escut 
i la fundació de Vinaròs’

Alfredo Gómez Acebes reprèn un projecte del seu 
pare i enceta una nova línia d’investigació

¡Última oportunidad
para anunciarte!

- Planos completos de Vinaròs,
   calle a calle y actualizados

- Directorio de las principales 
  empresas de todos los sectores
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para anunciarte!para anunciarte!

PRÓXIMA EDICIÓN
ESTE MES DE JUNIO

ANÚNCIATE
T.  964 45 00 85

webmaster@editorialantinea.com

A la imatge, el president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, el catedràtic d’Història de 
la UJI, Vicente Garcia Edo, i l’autor, Alfredo Gómez Acebes durant la presentació del llibre



19

n. 512 - 3 de juny de 2011 cultura

Se trata de dos paneles devocionales de azulejos, realizados 
aproximadamente entre los años 1830-1840 en los hornos de la 
fábrica de Josep Fos Carbonell (1795-1846), situados en el carrer 
Nou de Pescadors, actualmente calle de Ribera, del barrio de Russafa 
en la ciudad de València. Este conjunto de piezas que se exponen 
por vez primera al público lector, son importantísimas, pues hasta 
la fecha solamente se conocía de forma documentada (que haya 
sido publicado) un panel de azulejos de la Fábrica de Fos, el de la 
“Virgen de los Desamparados” fechado en 1855, cuyo autor fue un 
tal Juan O. y que se encuentra en el Museo de Cerámica “González 
Martí” de València. La fábrica de Josep Fos se fundó alrededor de 
1795. El industrial Fos, falleció en 1846, sucediéndole en el negocio 
Luís Gastaldo Aznar hasta 1871. Estas instalaciones cerraron 
definitivamente su producción en el año 1887.

La escena del bautismo: 
La historia que se escenifica en este panel de San Juan Bautista 

coincide con la narración de los Evangelios. En el cuadro se le 
representa descalzo, vestido de cintura para abajo con piel de camello 
y un hombro cubierto con una larga túnica de color rojizo, e inscribe 
su cabeza una aureola de santidad. Bautiza a Jesús en el río Jordán 
mediante una concha que sostiene con su mano derecha, mientras 
que con la izquierda sujeta una cruz de caña con una filacteria 
que dice: Pacce Agnus Dei. A sus pies se encuentra un cordero que 
representa a Cristo Redentor. Por el contrario, la imagen de Jesús 
aparece con el torso desnudo y arrodillado sobre una pequeña isla 
recibiendo el agua del bautismo. Un poco más abajo de la escena, 
dentro del lecho del río, se puede leer el nombre de la fábrica que 
realizó el encargo: Fab.ª de Fos (sería la marca del fabricante). El 
conjunto de la estampa se halla presidida -en la parte superior- por 
la imagen de Dios Padre Eterno, representado de medio cuerpo con 
túnica y manto, sobre una nube y bendiciendo la escena. A su espalda 
vemos el triángulo equilátero signo de las tres divinas personas de 
la Santísima Trinidad. A la izquierda de esta imagen hay una paloma 
blanca con sus alas extendidas, que simboliza al Espíritu Santo, de la 
que surgen rayos de luz que se desparraman sobre la figura de Jesús. 
En la parte inferior del plafón se halla una cartela rectangular con la 
siguiente inscripción: No ha nacido otro en el mundo como san juan 
bautista padre nuestro. De momento no conocemos al artista autor de 
la composición y pintor del plafón, por lo que es anónimo a la espera 
de poder comparar con otros retablos devocionales de la misma 
época.

El retablo de los ángeles:
El plafón con dos serafines no tiene la misma calidad pictórica que 

el de San Juan Bautista, se nota claramente la mano de otro autor. La 
posición de las figuras es más estática, ya que parecen estatuas sobre 
un pedestal, la expresión de las caras es amorfa e inexpresiva, los ojos 
almendrados muy abiertos y los pies desproporcionados, aunque 
visten unas elegantes túnicas con capas. El ángel de la izquierda 
va descalzo y el de la derecha lleva unas sandalias, y sus cabezas se 
hallan rodeadas de una aureola con destellos. El ángel de la izquierda 
sostiene con sus manos una cinta o filacteria con la inscripción: “Te 
aeternum patrem” (a ti eterno Padre) la cual corresponde al tercer 
verso de la primera estrofa del himno cristiano Te Deum. 

Estos dos paneles de azulejos son únicos en su clase, se supone 
que hasta el presente artículo monográfico estaban sin publicar. 
Con este escueto trabajo de investigación salen a la luz y refuerzan 
las teorías sobre la producción de azulejos de la Fábrica de Fos, 
posibilitando la localización de otras obras similares que no llevan 
la marca del fabricante. Por último diremos que están ubicados en la 
antigua casa del que fue médico pediatra Doctor Ricardo Santos, en 
la calle Socorro nº 9 de Vinaròs.

Retablo de 
San Juan Bautista
La fábrica de Josep Fos y de Gastaldo (1795-1887)

Carlos Catalán Font
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Primavera
En la

nos alteran
los descuentos

pack 2

ByN color

folletos publicitarios

de regalo diseño 
personalizado

A5 (tamaño 1/2 folio)   

100 u. + 25 regalo ......10 €/20€ 

200 u. + 50 regalo .....20 €/40€ 

300 u. + 100 regalo .....30 €/60€ 

500 u. + 125 regalo ....50 €/100€

pack 1
folletos descuento

octavilla a todo color

Incluye entrega 
en mano a clientes

1000 u.......80 € 

Dr. Fleming nº 6 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 - Fax. 964 45 20 12

e-mail: webmaster@editorialantinea.com

carteles

la unidad

personalizados
y ahora

de plástico

pegatinas

personalizadas
1€

“El asocia-
cionismo y el 

voluntariado son dos ini-
ciativas altruistas, impres-
cindibles e interrelaciona-
das entre sí, que surgen 

de forma espontánea en la sociedad. El aso-
ciacionismo y el voluntariado son dos exce-
lentes maneras de participación ciudadana, 
y quienes a ellas se dedican desarrollan una 
labor encomiable en el seno de algunos de 
los sectores más desfavorecidos de la socie-
dad. Fuente: Asociacionismo y voluntariado 
en España. Una perspectiva general. Varios 
autores. Ed. Tirant lo Blanch”.

El Casal Jove siempre 
ha trabajado por 
conseguir un desarrollo 
social participativo en 
los jóvenes. Hace tres 
años, comenzamos 
apoyando al Club 
Bamesad, participando en los entrenamientos 
que su equipo de básquet en sillas de ruedas 
venía realizando los sábados en el pabellón 
deportivo municipal. Ahora nos toca hablar 
de su participación. Esta vez, el club Bamesad 
ha venido al Casal Jove a compartir sus 
conocimientos sobre el Asociacionismo y el 
Voluntariado, brindando a nuestros jóvenes la 

posibilidad de hacer posible la creación de su 
propia asociación. Con herramientas prácticas y 
divertidas, el taller de asociacionismo consiguió 
despertar en los participantes las ganas de 
comenzar un movimiento asociativo juvenil tan 
carente en Vinaròs. Gracias a Esther y a Manolo 
por compartir una vez más su tiempo con 
nuestros jóvenes. Son un ejemplo de altruismo 
a seguir.

Monitoras del Casal Jove
Àngels Morales – Myriam Moya

Asociacionismo y 
voluntariado

Una iniciativa joven

Dictat públic a la Mera
Avui, a les 18h de la vesprada
Dictàfons, dictàmens i dictats. El dictat és un 

mètode pel qual un dictador o dictadora llegeix en 
veu alta un text ad hoc perquè els alumnes, opositors 
o concursants el traslladen  al paper amb bona lletra 
i sense faltes. Per això, cal que el dictador vocalitze 
adequadament les síl·labes i els sons: tòniques i 
àtones, obertes i tancades, sordes i sonores, velars, 
fricatives i si pot ser geminades... Avui, a la Mera, 
Noemí Polls, investida com a dictadora voluntària i 
interina us dictarà un text perquè mostreu l’agudesa 
dels vostres sentits: l’oïda per escoltar, el tacte per 
escriure...

Aquesta activitat està inclosa dintre de la Mostra 
Viva de Treballs del Consell Municipal d’FPA. Hi haurà 
un obsequi per la participació. 

Col·laboren: Llibreria Els Diaris, Onada Edicions, 
Banc de València.

No hi falteu!!
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

... Els altres

FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
Auditori Carles Santos

Dissabte 4 de juny, 20:30h

Un inveterat costum en política és culpar els 
altres del què passa. Quan de resultats electorals 
es tracta, o guanyem tots o, si les evidències 
d’una derrota són rellevants, la responsabilitat 
sempre és aliena. Apuntar la crisi econòmica 
com a causa de la derrota socialista -a l’àmbit 
local o autonòmic- és una frivolitat. Un acte 
poc meditat, comparable a l’oblit interessat 
del Partit Popular de la seua corresponsabilitat 
en un model econòmic obsessivament arrelat 
al sectors de la construcció i l’immobiliari. 
Enrocar-se mai no és la solució, perquè les 
febleses creixen o es multipliquen. Aquests 
resultats haurien de provocar alguna catarsi. 

La crisi? La falta de criteri socialdemòcrata 
a l’hora de dissenyar la política econòmica 
del país i no haver fixat límits polítics a la 
voracitat financera. En altres termes, la crisi 
ha acabat d’afonar la versió més recent de 
la socialdemocràcia, la que va ser seduïda 
pel neoliberalisme. Així, potencials votants 
socialistes s’han quedat a casa, han votat altres 
propostes o, els més animosos, han acudit a 
recolzar la moguda dels indignats. O, no sense 
ironia, alguns han dit d’elegir l’original en lloc 
de la còpia. 

Ha influït la gent més o menys jove que ha 
eixit a les places de viles i ciutats. I la que s’hi ha 
identificat. Hem pogut escoltar-los, hem pogut 
saber de les seues demandes. Dit  senzillament: 
una democràcia decent, transparència en la 
gestió pública i que la crisi no la paguen els 
més febles. Han castigat Zp i, cura, el PP no és 
aliè a la seua indignació. I seria una frivolitat 
fer recaure la responsabilitat d’una derrota en 
aquests ciutadans, seria com matar el missatger, 
una acció inútil i estúpida. 

I, a l’àmbit local, també hi ha hagut motius, 
i més quan pocs vots decideixen on va l’últim 
regidor electe. Llunyania i, de vegades, 
arrogància. Va començar amb una interessada 
lectura dels resultats electorals, va haver-hi un 
retall de sous gestionat a contracor, i, al final, 
un ERE.

Tenim una realitat socioeconòmica que 
demanda respostes i solucions eficaces, 
corresponsables, ajustades i solidàries. 
¿Continuarà el PP amb la seua tàctica del 
descrèdit de la gestió dels seus adversaris? 
O assumirà responsabilitats –les que té, 
naturalment. El conreu de l’interès partidista 
és legítim. Té un límit: l’interès general. Ho 
dic així perquè sembla que més que aspirar a 
governar el país, sembla que vol conquerir-lo. 
Les percepcions apunten que, s’avancen o no 
les eleccions, el conquerirà. Aleshores, potser, 
començarà el drama.

BCN Brass Ensemble és un grup instrumental de metall  format per  joves músics 
residents a la ciutat de Barcelona i amb un projecte comú, gaudir i fer gaudir fent 
música de qualitat amb arranjaments escrits expressament per aquest grup .

MEMBRES DEL BCN BRASS ENSEMBLE
Josep Antoni Casado, trompeta  |  Ionut Podgoreanu, trompa  |  Gerard Costes, 

trombó  |  Joan B. Domènech, tuba

Interesados mandar curriculum a 
maricarmencv2011@gmail.com

“Empresa del sector del mueble de 
la zona precisa Ingeniero Técnico 
en  Diseño Industrial.
Imprescindible Ingles hablado y escrito, 
se valorarán  conocimientos de Francés, 
autocad, photoshop y 3d studio. 
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agenda cultural

Dijous 2 de juny, a les 19 hores, Inauguració 
de l’exposició d’Enric Rubio que romandrà 
oberta fins al 26 de juny.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres, dissabte i diumenge 3, 4 i 5 de 
juny, teatre amb l’obra Lisístrata d’Aristófanes 
a càrrec del grup de teatre Las Mil y Una 
(segon curs de l’Aula de Teatre). Divendres 
i dissabte les actuacions seran a les 22:30 
hores i el diumenge a les 19 hores. Les 
entrades es poden adquirir a l’Oficina 
d’Informació i Turisme (5 euros per a ONG’s 
locals)

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 10 de juny, a les 22.30 hores, 
concert a càrrec d’Oscar Briz-Duo, Premi 
neo Música 2010, premi Miquel Martí i Pol, 
Celler Vall Llach 2010 i Millor disc 2010 País 
Valencià.
Sinopsi: “Sense renunciar al seu extens bagatge, 
Òscar Briz assumeix ara més que mai al seu nou 
disc, la seua condició de songwriter, d’artesà de 
la cançó, reduint la composició a la seua essència 
melòdica i esguitant-la de senzills i evocadors 
arrenjaments.”

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 11 de juny, a les 11 hores, espectacle 
de ballet clàssic amb la representació del 
“Tercer acto de la Bella Durmiente” i “Suite del 
Lago de los Cisnes”, de l’Escola de Ballet de 
Valentina Fernández.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Escuela de Ballet de 

Valentina Fernández

Dissabte 11 de juny, a les 20 hores, 
Conferència amb el títol “El par biomagnético” 
a càrrec del Dr. Ferrán.
Lloc: Casa de la Cultura

Dissabte 11 de juny, a les 20 hores,concert 
del grup Coman Cool.

Lloc: Passeig 
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 16 de juny, a les 19.30 hores, teatre a 
càrrec del grup de Teatre Ipso Facto.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Grup de teatre Ipso 

Facto

Divendres 17 de juny, a les 22 hores, teatre a 
càrrec del grup de Teatre Ipso Facto.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Grup de teatre Ipso 

Facto
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Los días 27, 28 y 29 de 
mayo se ha celebrado en la 
localidad de Alberic (València) 
el Campeonato Autonómico de 

Patinaje Artístico, en todas sus categorías 
y que determinará quien participará en los 
Campeonatos Estatales.

La competición comenzó el viernes con 
los entrenos oficiales, continuó el sábado 
28 con el programa corto (obligatorio) y 
concluyó el domingo 29  con el programa 
libre.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
participó en el Campeonato Autonómico 
con 9 patinadoras, consiguiendo un total 
de 7 trofeos, de los cuales 3 son de oro, 2 
de plata y 2 de bronce. A continuación 
detallamos la clasificación obtenida por 
nuestras patinadoras.

Tercera Categoría
Claudia Miñana García 2ª clasificada

Categoría Benjamin
Anna Gil Berbel  1ª clasificada
Janira Melia Azuaga 3ª “

Categoría Alevin
Paula Escura Roca 3ª clasificada
Paula Chale Castell 13ª “

Categoría Infantil
Irene Tomas Rodríguez 1ª clasificada
Patricia Gomis Miralles 2ª “

Categoría Juvenil 
Maria Gomis Miralles 1ª clasificada
Lledo Bien Usó  4ª “

Este año, el Club Patinaje Artístico Vinaròs 
participará en los Campeonatos de España 
con 3 patinadoras, en la categoría infantil, 
con 2 patinadoras, Irene Tomas, segundo 
año consecutivo y Patricia Gomis, cuarto 
año consecutivo y en la categoría juvenil, 
María Gomis será su cuarto año consecutivo 
representando a la Comunidad Autónoma.

Aprovechamos la ocasión para felicitar 
a nuestras entrenadoras Pili Díaz y Nuria 
Miralles por el trabajo que realizan, pues 
sin ellas no se obtendrían estos magníficos 
resultados. Agradecer la colaboración del 
Patronat d’Esports y Diputación Provincial.

El Club Patinaje 
Artístico Vinaròs 
consigue 
7 trofeos en el 
Campeonato 
Autonómico



A.C.
La festa de celebració del Vinaròs Cub de Futbol començava amb 

una ofrena floral al patró al santuari de la Misericòrdia i Sant Sebastià. 
El president del club, Ximo Geira, i el capità de l’equip, Sergio Espinosa, 
van ser els encarregats de dipositar un ram de flors blanques i blaves, 
els colors del Vinaròs, al patró. L’arxipreste de Vinaròs, Emili Vinaixa, va 
estar present en aquest acte acompanyant a la plantilla i directiva del 
club. Posteriorment, el Vinaròs Club de Futbol traslladava la festa de 
celebració del seu ascens a Regional Preferent als Salones Paladium. 
Ja a les deu de la nit s’iniciava un sopar per l’ascens de l’equip que 
també servia per presentar a la dama de l’entitat, la jove Nerea Querol. 
Un acte que va estar presidit per l’alcalde en funcions, Jordi Romeu. El 
president del club manifestava que l’objectiu de la propera temporada 
és consolidar la categoria, no descartant optar a l’ascens si així pogués 
donar-se, encara que reconeixia que “és una empresa difícil la de 
l’ascens, però no impossible”.

del Vinaròs 
Club de Futbol

La gran festa

Fo
to

s:
 P

ab
lo

 B
at

al
la

24

Protagonistes esportius

La dama, pletòrica
La cançó del Xu-xu-a, un èxit

Visita a l’ermita amb ofrena floral



Mensaje de agradecimiento del super-
delegado Paco Moyano (juveniles A y B)

El sábado 28 de mayo se cerró totalmente la 
temporada del Vinaròs CF con el último partido 
oficial del Juvenil B en Cabanes (6º con 46 
puntos), con victoria vinarocense por 1 a 3. El 
juvenil B quedó clasificado en 7ª posición con 
44 puntos.

Con tal motivo, el delegado oficial del 
juvenil A, Francisco Moyano, nos ruega que 
transmitamos  en su nombre y en el de los 

entrenadores (A y B), Jesús Asensio y Juan Gil, 
su reconocimiento y felicitación para todos 
los componentes de ambos conjuntos del 
cuadro juvenil por el buen trabajo realizado 
y su comportamiento ejemplar durante la 
temporada, que ha finalizado con sendas 
clasificaciones de mucho mérito y que 
complementan el éxito del primer equipo con 
su ascenso y título de campeón.

Y que la próxima temporada no sea menos. 
Gracias a todos.

Cierre de la temporada blanquiazul
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Bona actuació dels atletes 
infantils del C. Esportiu 
Aigües de Vinaròs al 
Campionat Autonòmic 

que es va disputar el passat dia 28 de maig, en 
jornada matinal, a les pistes d’atletisme del Túria, a 
València. Per a la competició, a la que hi participen 
els millors atletes de tota la Comunitat d’aquesta 
categoria, es van classificar la Maite Serrat, que 
va competir als 220m tanques millorant la seva 
marca personal amb 42”63, el Daniel Adell, que 
també va fer millor registre als 150m, amb 21”70, 
i l’Alejandro Sánchez, que va córrer de manera 
brillant els 1000m, fent una marca de 3’17”, el 
seu millor crono, i acabant en una meritòria 6ena 
posició.

Excel·lent actuació de les atletes del C. Esportiu 
Aigües de Vinaròs al Campionat Autonòmic 
cadet, celebrat a València el dissabte 28 de maig 
per la vesprada. Fins a 5 noies del club de la nostra 
ciutat es van classificar per a aquesta fase final, on 
es decideixen les campiones de la Comunitat i on 
es buscaven les marques mínimes per a participar 
als Campionats d’Espanya del mes de juny.

La jornada va començar amb els 100m 

tanques, on l’Elka Sanz va acabar 
subcampiona amb un temps 
de 15”56; una hora després, als 
300m tanques, també va quedar 
segona autonòmica, fent 48”83; 
dues medalles que li serviran 
per a participar als Campionats 
d’Espanya. Les mateixes proves 
també les va disputar Fàtima 
Gomis, millorant la seva marca 
personal tant als 100m tanques 
(17”75-9ena), com als 300m 
tanques (50”53-6ena). Daniela 
Murgueitio va quedar 6ena a la 
prova de llançament de pes, amb 
millor marca personal (10’33m), i al 
triple salt (7ena), també millorant 
marca, 10’69m i quedant-se a pocs centímetres 
de la mínima de participació dels campionats 
nacionals.

Les fondistes no es van quedar enrere, i l’atleta 
Carla Masip va córrer els 1000m, aconseguint, en 
una carrera molt disputada, la medalla de plata, 
una millor marca personal de 3’07” i el passaport 
per al campionat nacional. A la prova de 3Km 

marxa, hi va participar la Laura Estevan, que de 
forma molt intel·ligent va saber regular i anar de 
menys a més, per acabar 3a i millorar en quasi un 
minut la seva millor marca (16”39). En definitiva, 
una actuació excel·lent de totes les atletes, que 
van sumar 4 medalles (tres de plata i un bronze), 
3 mínimes per als Campionats d’Espanya cadets, 
que se celebraran a Castelló el 24-26 de juny, i 6 
millors marques personals. Enhorabona a totes!

Campionats Autonòmics 
d’Atletisme a les pistes del 
Túria a València i mínimes 
pels Campionats d’Espanya
X. Fontelles-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Con motivo de la celebración del mes 
de mayo, mes dedicado a las personas con 
discapacidad dentro del calendario social de 
Benicarló, se ha jugado un partido de básquet 
organizado por Cocemfe Maestrat muy 
interesante en el Polideportivo Municipal de 
esta ciudad ante un escaso pero entusiasmado 
público que animó a los jugadores en todo 
momento. El equipo del Costa Daurada es 
un equipo que milita en la División de Honor 
desde hace muchos años. Goza de un gran 
prestigio y un estupendo palmarés. El Club 
Bamesad está en plena formación, y a pesar 
de ello realizó un extraordinario partido ante 
estos formidables contrincantes, algunos 
de ellos jugadores internacionales con el 

equipo español de baloncesto en silla. A 
pesar de jugar contra un equipo de estas 
características, con una depurada técnica 
y táctica, fuimos capaces de realizarles 28 
puntos, algo impensable solo hace dos 
meses, cuando en el anterior enfrentamiento 
conseguimos tan solo dos puntos. Nos falta 
tranquilidad y nos sobra ansiedad. Nuestro 
equipo tiene que aprender a disfrutar de este 
precioso deporte y olvidarse del resultado. 
Cuando esto ocurre, se transforman y son 
capaces de jugar un baloncesto de gran 
altura, lo cual consiguieron en alguna fase del 
partido. Esta vez nos falló el acierto de cara 
a la canasta. Nuestro ataque fue constante, 
pero los puntos llegaban con cuenta gotas. La 

defensa ante estos “monstruos” era una misión 
casi imposible. Su rapidez de desplazamiento, 
así como una estrategia casi perfecta, hacían 
vanos nuestros esfuerzos por frenar sus 
ataques, siempre certeros. A pesar de todo, 
estamos contentos con el partido que hemos 
jugado y somos conscientes de que hemos 
de seguir mejorando en muchos aspectos 
relacionados con la técnica y la táctica. 
Reseñar, para finalizar, que la condición física 
de nuestros jugadores es envidiable, pues 
han mantenido un gran nivel a lo largo de 
todo el partido, a pesar de una gran diferencia 
de edad (15 años de media) existente entre 
ambos conjuntos. Felicitar a ambos equipos 
por su interés y su infinita generosidad.

Partido de baloncesto
en silla de ruedas

Club Bamesad 28 
Club Costa Daurada Reus 58
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La Escuela del Club de Tenis Vinaròs impartirá 
sus clases en la temporada estival con muchos y 
mejores eventos. Como objetivo prioritario, hacer 
llegar el deporte al máximo número de niños, niñas 
y adultos, ofreciendo un elevado grado de calidad 
en la enseñanza.

Por otra parte, mejorar cada temporada el nivel 
técnico de nuestra escuela, para ir escalando 
posiciones a nivel deportivo, formando buenos 
jugadores  y crear unos  equipos competitivos, 
que representen al Club  y muestren su imagen en 
muchos otros lugares.

Pensamos  y creemos que el deporte es base 
fundamental para la formación integral de los 
niños, y bajo esta filosofía hemos querido incentivar 
y promover a nuestros alumnos. Ir a la escuela de 
tenis ha de ser mucho más que aprender y practicar 
tenis. Ha de ser un lugar donde los alumnos 

realicen y participen en muchas otras 
actividades, compartan momentos, 
hagan amistades, etc. Por este 
motivo, hemos tenido muy claro 
que, a los alumnos, les queríamos 
ofrecer y dar mucho más que la clase 
de tenis: les queremos ofrecer un 
punto de encuentro, un lugar donde 
deseen pasar buenos ratos, un lugar 
donde su ilusión y su motivación se 
vean reflejados en forma de numerosas actividades 
organizadas. 

Nuestra función en la educación del alumno es 
mucho más global y amplia, queremos inculcar 
unos principios, unos valores, y una manera de 
actuar. Creemos que es muy importante fomentar 
un verdadero clima de unión, de identificación 
entre todos, donde todos estén a gusto y 

motivados, un lugar donde podamos formar una 
gran familia entre alumnos, padres y técnicos. 
¿Dónde? Sin ningún tipo de dudas en el Club de 
Tenis Vinaròs. Aquí te esperamos.

Visita  nuestra web: clubdetenisvinaros.com/
escuela,  podrás encontrar toda la información 
de  los cursos y actividades que vamos a realizar. 
Apúntate, ven y disfruta con nosotros este verano 
en el Club de Tenis Vinaròs.

Escuela Club de Tenis Vinaròs
El mejor verano 2011 para tus hijos

El pasado domingo 29 de mayo se celebró 
un Concurso Social de Equitación en las 
instalaciones de Ecuvin (Centro Ecuestre 
Ciudad de Vinaròs).

Se disputaron 5 pruebas en las que 
participaron jinetes del propio club.

La clasificación fue la siguiente:
-Reprise Final 4 años: 1º Juan José Gilabert.
-Reprise Alevin Equipos: 1º Juan Cuenca – 2º 

Agustin Miralles.
-Reprise Promoción 2: 1º Sara Arnau – 2º 

Monika Necknig – 3º Juan Cuenca.

Para los alumnos de la escuela se disputaron 
unas pruebas especiales donde la clasificación 
fue:

-Reprise AP: 1º Fran Ferrer – 2º Mireia Garcia – 
3º Patricia Molinos – 4º Berta Molinos.

-Reprise Promoción 3: 1º Juan José Gilabert.

Una vez finalizadas las pruebas se procedió 
a la entrega de trofeos, de manos del juez 
del concurso, profesor y director técnico del 
centro, Sr. Javier Payá.

Concurso hípico en Ecuvin
El dia 21 de mayo la Unió Ciclista Vinaròs se 

desplazó hasta la localidad de Alcorisa para 
participar un año más en la IV Marcha Cicloturistica 
Villa de Alcorisa, organizada por el Club Ciclista de 
Alcorisa. En la comarca del Bajo Aragón.

Jose y Javier Ordoñez, Amancio, Andres Camaro, 
Jose “Duc de Vendome”, Tano, y los Fandos. Una vez 
más Vinaròs está representado por la Unió Ciclista, 
ocupando un buenísimo lugar. 



El passat dissabte dia 28 
de maig va tenir lloc la festa 
final de les Escoles Esportives 
2010/2011 que organitza el 
CME, per primer cop a l’Estadi 
de la Ciutat Esportiva. Es 

tracta de l’esdeveniment que marca la fi de les 
activitats esportives de la campanya d’hivern 
dels xiquets, on es fa una representació de les 
activitats esportives que es fan durant tot l’any.

Es van aplegar al voltant de 200 xiquets que van 
poder gaudir d’un magnífic circuit d’activitats, 
regals i medalles per a tots els participants i 
sorteig de regals. Es va sortejar un bicicleta 

cortesia de Carrefour i una minicadena cortesia 
de Electrohiper Europa. El CME vol agraïr a Caixa 
Vinaròs per la col·laboració amb les samarretes 
de les Escoles Esportives, a les entitats esportives 
locals per la seua col·laboració en les activitats i 
la festa final, i a Carrefour i Electrohiper Europa 
pels regals del sorteig de la festa.

 
Moltes gràcies a tots els participants en la festa 

i us esperem l’any que ve!! Ara tots a fer esport al 
Mes de l’esport!

 
Recordem que el dia 19 de juny és el Dia de 

la bici. Inscripcions a partir del 6 de juny a les 
oficines del CME i Turisme.

Festa final de lesFesta final de lesFesta final de lesFesta final de lesFesta final de lesFesta final de les
INFO CME:

JUNY
mes de 
l’esport
a Vinaròs

El CME, les entitats esportives i les empreses de serveis 
esportius de Vinaròs volen mostrar a la ciutadania l’ampli ventall 
de pràctiques esportives que es poden realitzar a la nostra 
població.
 
El denominador comú d’aquest MES DE L’ESPORT és la 
participació en les activitats de persones de totes les edats 
i condicions, amb l’objectiu de promoure activitats físiques 
saludables de forma regular entre la nostra població, juntament 
amb el suport de la Campanaya d’Esport Popular.

El CME informa a les persones interesades en realitzar qualsevol 
de les activitats programades dintre del mes de l’esport, que 
poden passar per les oficines del CME per a inscriu-re’s a 
l’activitat i per a demanar més informació.

Al tractar-se d’activitats obertes, gratuites i participatives els 
menors d’edat hauràn d’anar acompanyats del pares o tutors o 
signar l’autorització corresponent. Demanar a l’oficina del CME.
 

Hi ha TRES tipus d’activitats:

 Activitats GRATUITES. Consulta les edats i les característiques 
de l’activitat per veure si pots participar i , si pots, vine a fer 
esport. Pots participar:

· INDIVIDUALMENT
· PER EQUIPS

 Vine a gaudir d’exhibicions esportives de les entitats 
esportives del poble.

 Campionats i torneigs d’estiu, la triatló i les 24 hores 
esportives. Tenen un COST ECONÒMIC per inscripció, ja que 
solen tenir premis per als guanyadors i requerixen d’una 
organització més complexa.

A JUNY FES ESPORT!
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CONSULTA EL CALENDARI I NO DUBTES EN APROFITAR L’OCASIÓ DE PROVAR 
TOTES LES ACTIVITATS FISICO-RECREATIVES QUE ES FAN A VINARÒS!
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Hi ha TRES tipus d’activitats:

•• ACTIVITATS PARTICIPATIVESACTIVITATS PARTICIPATIVES
 Activitats GRATUITES. Consulta les edats i les característiques 

de l’activitat per veure si pots participar i , si pots, vine a fer 
esport. Pots participar:

· INDIVIDUALMENT
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•• EXHIBICIONSEXHIBICIONS
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•• COMPETICIONS ESPORTIVESCOMPETICIONS ESPORTIVES
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Escoles EsportivesEscoles EsportivesEscoles EsportivesEscoles EsportivesEscoles EsportivesEscoles Esportives

Cap de setmana del 28 i 29 de maig 
de plena activitat per a les categories 
benjamina i alevina. A Vinaròs el 
benjamins van disputar el campionat 
provincial, mentre els alevins competien 
a la piscina olímpica de Castelló en el 

1er. trofeu organitzat pel Club Natació Aquàtic 
Castelló.

El Club Natació Vinaròs - Cala Montero, 
campió provincial benjamí masculí.

Este any ha sigut el CN Vinaròs – Cala Montero 
l’encarregat d’organitzar a la piscina de Vinaròs 
el campionat provincial en el qual competiren 
l’Acuàtic Castelló, el CN Vila-real, el CN Benicarló, 
el CST- Costa Azahar, el CN Onda, el C Dep. Lledó 
i el nostre propi.  Els xics van ser els guanyadors, 
aconseguint 7 medalles d’or, 4 de plata i 4 de 
bronze al temps que les  xiques, en 3er. lloc van fer 
2 medalles d’or, 3 de plata i 4 de bronze.

María Folch és medalla d’or en 100 estils, or 
en 50 braça i plata en 100 braça; Irina Sebastià: 
Plata en 50 lliures, bronze en 100 lliures i en 100 
esquena; Andreu Navarro: Plata en 100 esquena, 
or en 50 esquena i en 200 lliures; Hugo Simó: 
Or en 50 lliures, en 400 lliures i en 50 papallona; 
David Castanyeda: Or en 50 lliures i plata en 100 

lliures; Aarón Queralt: Plata en 100 papallona 
i bronze en 100 braça i or en 50 braça; Dani 
Forner: Plata en 200 lliures i bronze en 100 
lliures; Alba Hernandez: Plata en 50 papallona i 
bronze en 50 lliures; Paula Jovani: És bronze en 
50 braça; Antoni Nonn: Bronze en 100 estils i 100 
esquena; Medalla d’or per l’equip masculí de 
4x100 lliures i plata pel de 4x100 estils. A més 
van competir Anna Zaragozá, Ignacio Rodríguez, 
Alejandro Vidal, Claudia Matamoros, Joana Raquel 
Brites, Irina Sebastià, Llum Serret, Lucia Aguilar, 
Irene Fabregat, Luis Nicolas Ospina, Xavier Sancho 
i Joel Rodiel.

Els alevins segon classificats al 
I Trofeu aquàtic Castelló aleví

Els nadad@rs alevins es desplaçaren a la Piscina 
Municipal Olímpica de 50 metres de Castelló, per 
competir amb l’amfitrió Aquàtic Castelló, el Camp 
de Monvedre, el Gandia, l’Onda, el Ferca San José, 
el Vila-real i el Benicarló. Diuen que fan falta 30 

sessions per adaptar-se a piscina de 50 metres, 
bé, per a la majoria dels nostres nadadors va ser 
la primera vegada que la tocaren, per alguns 
la tercera, encara així ens en vam emportar 3 
medalles d’or, 5 de plata i 1 de bronze.

L’equip mixte aconseguí medalla de plata 
a la proba de 8x50 estils; Laia Albiol va lluir 2 
medalles d’or en 100 i 200 braça; David León: 2 
plates en 400 lliures i 100 papallona i es va fer les 
marques mínimes per al campionat d’Espanya 
en 400 lliures i 100 papallona; Xavi Bordes va fer 
plata en 200 lliures i bronze en 400 lliures; i Joan 
Ferrer: Or en 200 lliures i plata en 100 lliures i 
200 estils, i mínima nacional B en 100 lliures; 
Oscar Ruiz: Va fer mínima autonòmica en 200 
estils i 100 lliures; David Milián en 200 estils, 
Àngel Lleixá en 100 braça i Llucia Jaime en 100 
esquena. Van competir també María Compte, 
Andrea Gual, Roger Macip, Jordi Gual, Nacho 
Serret i Martí Segarra.

Podeu consultar els resultats de les 2 
competicions a www.cnvinaròs.com

Els benjamins 
del Vinaròs ja 
són campions 
provincials



Alumnes del CEIP Assumpció a la granja escola de Museros, més a www.assumpcio.es
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Esgotats pel període electoral. Menys mal que amb 

un Cola-Cao tot s’arregla

Comunión de Ilona y bautizo de Maelis

Aquesta setmana ha finalitzat un curs de 1ers. auxilis terrestres a Creu Roja Vinaròs. Hem fet la foto dels alumnes que han fet el curs.

La Penya Barça de Vinaròs, com cada any, 

a la Foradada del Montsià.
La Penya Barça de Vinaròs, com cada any, 

a la Foradada del Montsià.

Sergio Albacar Garrido, Eva Carbó Romero y hermano, y Edgar Cruella Astasio con sus respectivos padres pasaron un estupendo fin de semana en PortAventura invitados por la Asociación de Comerciantes de Vinaròs, ya que fueron los ganadores del sorteo en la campaña de Navidad y Reyes de la asociación. Hacerlos felices ha sido una satisfacción.ACV

Comunión de Ilona y bautizo de Maelis

Juanma Beltrán celebra el seu 16é aniversari en companyia 

de Manolita i el iaio Manuel.



Tres vinarossencs en bona companyia, gaudint de la celebració del Barça.

El dijous dia 26 de maig, el cooperant de Creu Roja, Gonzalo Gómez Balaguer, va fer una xerrada-col·loqui a la Biblioteca explicant les seves experiències a Haití, ja que s’ha passat més de deu mesos en aquell país treballant en la seva reconstrucció. Va ser una xerrada molt interessant. L’acte fou organitzat per l’Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA de Vinaròs i per Creu Roja Vinaròs.
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societat

Hoy Vicente ha cumplido 7 preciosos meses. Qué guapo Cecilia!!!

El dijous dia 26 de maig, el cooperant de Creu Roja, Gonzalo Gómez Balaguer, va fer una xerrada-col·loqui a la Biblioteca explicant les seves experiències a Haití, ja que s’ha passat més de deu mesos en aquell país treballant en la seva reconstrucció. Va ser una xerrada molt interessant. L’acte fou organitzat per l’Associació 

Estadi Wembley, final Champions League, 
Barça 3 – Manchester 1
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